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S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   F R Ý D E K - M Í S T E K

U S N E S E N Í
z 36. schůze Rady města Frýdku-Místku,

konané  dne 11. 2. 2020

1/36/2020 Rozpočtová opatření Rady města Frýdku-Místku č. 16 - 23 pro rok 2020
Rada města
1. schvaluje
rozpočtová opatření Rady města Frýdku-Místku č. 16 – 23 pro rok 2020 dle přílohy č. 1 k usnesení, tj.:

 navýšení příjmů o 1 832,00 tis. Kč         na celkovou výši       1 305 832,30 tis. Kč
 navýšení výdajů o 1 832,00 tis. Kč         na celkovou výši       1 635 206,37 tis. Kč 

2. ukládá

1.
2.
2.1. vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku č. 16 – 23 pro 

rok 2020 dle platné rozpočtové skladby,

T – 18. 2. 2020
Z – Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru

2.2. zveřejnit schválená rozpočtová opatření rady města č. 16 – 23 na internetových stránkách města a současně 
oznámit na úřední desce, kde jsou rozpočtová opatření zveřejněna v elektronické podobě a kde je možno 
nahlédnout do jejich listinné podoby.

T – 12. 3. 2020
         Z – Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru

2/36/2020 Návrh 1. změny rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2020 
prováděné zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 1 - 38

Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
návrh 1. změny rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2020 prováděné zastupitelstvem města 
formou rozpočtových opatření č. 1 - 38 dle přílohy č. 1 – 11 a 1a)  k usnesení, a to:

 navýšení příjmů o                    + 94,00 tis. Kč     na celkovou výši 1 304 094,30 tis. Kč 
 navýšení výdajů o             + 157 532,30 tis. Kč     na celkovou výši          1 790 906,67 tis. Kč
 navýšení financování o      + 157 438,30 tis. Kč     na celkovou výši             486 812,37 tis. 

Kč

2. schvaluje

2.1 zásobník oprav a údržby odboru VV pro rok 2020 č. 1 dle přílohy č. 12 k usnesení za podmínky schválení 
finančního krytí zastupitelstvem města;

2.2 zásobník oprav a údržby odboru SOM pro rok 2020 č. 3 dle přílohy č. 13 k usnesení za podmínky schválení 
finančního krytí zastupitelstvem města;

2.3 zásobník investic odboru SOM pro rok 2020 č. 3 dle přílohy č. 14 k usnesení za podmínky schválení 
finančního krytí zastupitelstvem města;

2.4 zásobník oprav a údržby odboru ŠKMaT pro rok 2020 č. 2 dle přílohy č. 15 k usnesení za podmínky 
schválení finančního krytí zastupitelstvem města;
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2.5 zásobník investic odboru ŠKMaT pro rok 2020 č. 1 dle přílohy č. 16 k usnesení za podmínky schválení 
finančního krytí zastupitelstvem města;

2.6 zásobník oprav a údržby odboru DaSH pro rok 2020 č. 1 – par. 2212 – par. 2219 – par. 3341 – par. 3631 dle 
přílohy č. 17 k usnesení za podmínky schválení finančního krytí zastupitelstvem města;

2.7 zásobník investic odboru DaSH pro rok 2020 č. 1 – par. 2212 – par. 2219 – par. 2221 – par. 2223 dle 
přílohy  č. 18 k usnesení za podmínky schválení finančního krytí zastupitelstvem města;

2.8 zásobník investic odboru DaSH pro rok 2020 č. 1 – par. 3631 – par. 3341 – par. 2229 dle přílohy č. 19 
k usnesení za podmínky schválení finančního krytí zastupitelstvem města;

2.9 zásobník investic odboru ŽPaZ pro rok 2020 dle přílohy č. 20 k usnesení za podmínky schválení finančního 
krytí zastupitelstvem města;

2.10 zásobník investic odboru IT pro rok 2020 č. 2 dle přílohy č. 21 k usnesení za podmínky schválení 
finančního krytí zastupitelstvem města;

2.11 zásobník akcí investičního odboru pro rok 2020 č. 3 dle přílohy č. 22 k usnesení za podmínky schválení 
finančního krytí zastupitelstvem města. 

3/36/2020 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o neinvestiční dotaci na 
vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu 
pro rok 2020 – finanční odbor

Rada města
doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o neinvestiční dotaci na vyrovnávací platbu za poskytování služeb 
obecného hospodářského zájmu se společností Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., se sídlem Na Příkopě 3726, 
Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ 26829495, zapsanou v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, 
vložka 26914, zastoupenou jednatelem Ing. Janem Damkem, a to dle přílohy č. 1 k usnesení.

4/36/2020 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí neinvestiční dotace - odbor ŽPaZ

Rada města 
doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout 
o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
s těmito subjekty:

1. Spolek pro Faunapark ve Frýdku-Místku, se sídlem Horymírova 369, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 
02900807, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 12382, 
zastoupený Petrem Dvořáčkem, předsedou spolku, a Petrou Vlasákovou, členem výboru spolku, 
v celkové výši 200 000 Kč, na úhradu nákladů spojených s údržbou a provozem Faunaparku v roce 2020, dle 
přílohy č. 1 k usnesení, tj. smlouva č. S/0150/2020/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;

2. Neposedné tlapky, z.s., se sídlem Sokolská 1347, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22769412, zapsán 
ve spolkovém  rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9971, zastoupený Michaelou 
Řehánkovou, předsedou spolku, a Danielou Ševčíkovou, místopředsedou spolku, v celkové výši 900 000 Kč, na 
úhradu nákladů na péči o toulavé kočky v roce 2020, dle přílohy č. 2 k usnesení, tj. smlouva č. 
S/0151/2020/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ.

5/36/2020 Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně 
souvisejících vodovodů

Rada města 
rozhodla
o uzavření Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi 
statutárním městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00296643, 
zastoupeným primátorem Mgr. Michalem Pobuckým, DiS., a Lenkou Jiříkovou, bytem ******* ***** ******* 
*******, dle přílohy č.1 k usnesení, tj. dohoda č. S/0178/2020/OŽPaZ.
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6/36/2020 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv 
o poskytnutí neinvestičních dotací z Programu prevence kriminality 
statutárního města Frýdek-Místek na rok 2020 - OBRaPK

Rada města
a) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout
o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Program prevence kriminality statutárního 
města Frýdek-Místek na rok 2020“ níže uvedeným subjektům:

1. Renarkon, o.p.s., se sídlem: Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava, IČ:  25380443, zapsána 
v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 17, 
zastoupena ředitelem Mgr. Martinem Chovancem ve výši 280.000,- Kč, a to výhradně na realizaci 
projektu „Rodině blíž II.“. 

2. Charita Frýdek-Místek, se sídlem: F. Čejky 450, 738 02 Frýdek-Místek, IČ: 45235201, zapsána 
v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena 
ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši 28.000,-Kč, a to výhradně na realizaci projektu 
„Preventivní přednášky na základních školách.“ 

3. Charita Frýdek-Místek, se sídlem: F. Čejky 450, 738 02 Frýdek-Místek, IČ: 45235201, zapsána 
v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena 
ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši 300.000,- Kč, a to výhradně na realizaci projektu 
„Doučování dětí pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí“. 

4. Charita Frýdek-Místek, se sídlem: F. Čejky 450, 738 02 Frýdek-Místek, IČ: 45235201, zapsána 
v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena 
ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši 19.000,- Kč, a to výhradně na realizaci projektu „Výlety 
dětí pocházejících ze sociálně vyloučeného prostředí.“ 

5.  Charita Frýdek-Místek, se sídlem: F. Čejky 450, 738 02 Frýdek-Místek, IČ: 45235201, zapsána 
v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena 
ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši 19.000,- Kč, a to výhradně na realizaci projektu 
„Volnočasové aktivity dětí u OC Frýda. 

6. Charita Frýdek-Místek, se sídlem: F. Čejky 450, 738 02 Frýdek-Místek, IČ: 45235201, zapsána 
v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena 
ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši 9.000,- Kč, a to výhradně na realizaci projektu „Život ve 
městě“. 

7. Přátelé Lipiny, z.s. se sídlem V. Vantucha 1341, 738 01 Frýdek-Místek, IČ  07279710, ve spolkovém 
rejstříku Krajského soud Ostrava v oddílu L, vložce 17789, zastoupený Zdenkou Benešovou, a Janou 
Šponiarovou, ve výši 91.000,-Kč, a to výhradně na realizaci projektu „Volnočasové aktivity pro děti a 
mládež v sociálně vyloučené lokalitě ul. Míru a Křižíkovy“. 

b) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Program prevence 
kriminality statutárního města Frýdek-Místek na rok 2020“ se subjekty uvedenými v bodě a) usnesení dle příloh 
č. 1 – 7 k usnesení, uložených na OBRaPK.

7/36/2020 Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu statutárního města 
Frýdek-Místek pro Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor 
Frýdek-Místek

Rada města
doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout

1. o poskytnutí investiční dotace České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského 
kraje, se sídlem Výškovická 40, Ostrava - Zábřeh, IČ 70884561 ve výši 750.000,- Kč, výhradně na 
provedení třetí etapy nezbytných prací pro úpravu a rekonstrukci silnoproudých a slaboproudých 
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rozvodů a technologií a elektricky ovládaných zařízení a systémů pro zabezpečení výjezdu jednotky PO 
a zajištění bezpečnosti areálu hasičské stanice.

2. o uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace mezi statutárním městem Frýdek-Místek, se sídlem 
Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným primátorem města Mgr. Michalem 
Pobuckým, DiS. a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, se 
sídlem Výškovická 40, Ostrava - Zábřeh, IČ 70884561, zastoupenou brig. gen. Ing. Vladimírem 
Vlčkem, Ph.D., ředitelem HZS Moravskoslezského kraje a to dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení, 
uložené na odboru BRaPK.

8/36/2020 Návrh na poskytnutí darů, investičních dotací, neinvestičních dotací 
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí  investičních a neinvestičních 
dotací z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2020 - dotační 
rezervy primátora 

Rada města
a) rozhodla 
o poskytnutí finančních darů z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2020 - dotační 
rezervy primátora těmto subjektům: 

1. Společenství vlastníků jednotek Nad Lipinou 2511-2514 Frýdek-Místek, se sídlem Nad Lipinou 2512, 
Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ 25905112, společenství zapsáno v rejstříku společenství vlastníků jednotek, 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl S, vložka 146, zastoupeno předsedou výboru Ludvíkem Pyškem na  
úhradu  části výdajů  spojených  s  rekonstrukcí  (obnovou)  památníku  na  paměť  tragické  události
4. dubna 1932 – pozemek 3418 v prostoru křižovatky ul. Na Aleji a Nad Lipinou, která se uskuteční 
v předpokládaném termínu 1. pololetí roku 2020 ve výši 20.000,- Kč dle přílohy č. 1 k usnesení.

2. Paní Alena Klišová, bytem ******** ***** ****** ********  na úhradu části výdajů spojených s účastí na 
20. Mistrovství světa veteránů ve stolním tenise, Francie - Bordeux, které se uskuteční v předpokládaném 
termínu červen 2020 ve výši 10.000,- Kč dle přílohy č. 2 k usnesení.

3. Království lašské (Regnum lachiensis) z. s., se sídlem Skalice 6, 73801 Frýdek-Místek,  IČ 22844449, 
spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9467, zastoupený 
předsedou Zdeňkem Krulikovským na úhradu části výdajů spojených s vydáním časopisu Lašský dostavník – 
čtvrtletně vycházející kulturně-vlastivědný časopis (10. ročník) ve výši 20.000,- Kč dle přílohy č. 
3 k usnesení. 

b) rozhodla 

o poskytnutí investičních dotací z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2020 - dotační 
rezervy primátora těmto subjektům: 

4. Folklorní soubor Ondrášek z.s., se sídlem Nad Potokem 2045, Místek 73801 Frýdek-Místek,  IČ 26543460, 
spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5334,zastoupený 
předsedkyní Ing. Zdeňkou Juršovou na úhradu části výdajů spojených s nákupem hudebního nástroje - 
heligonky, který bude realizován v průběhu roku 2020 ve výši 20.000,- Kč dle přílohy č. 4 k usnesení.

5. Pobeskydský aviatický klub z.s. Frýdek-Místek, se sídlem Kvapilova 503, Místek, 73801 Frýdek-Místek, 
IČ 66933617, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 
3728, zastoupený  předsedou Jaroslavem Muroněm na úhradu části výdajů spojených s nákupem radiostanice 
s rozsahem 8,33 KHz, stabilní /na stůl/ pro letiště Místek, který bude realizován v průběhu roku 2020 ve výši 
50.000,- Kč dle přílohy č. 5 k usnesení.

c) rozhodla 

o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2020 - dotační 
rezervy primátora těmto subjektům: 

6. TANEČNÍ STUDIO DANCEPOINT, z. s., se sídlem  Jeronýmova 393, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek,                 
IČ 26577089,  spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 
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8320, zastoupený jednatelkou Mgr. Markétou Bilasovou na úhradu části výdajů spojených s organizačně-
technickým zabezpečením akce DANCEFEST – soutěžní taneční přehlídka, tj. nájem sportovní haly Polárka, 
ozvučení - hudební aparatura, osvětlení soutěže, odměny a ceny pro vítěze, která se uskuteční ve Frýdku-Místku 
v předpokládaném termínu 10. 5. 2020 ve výši 50.000,- Kč, dle přílohy č. 6 k usnesení. 

7. „Beskydská volejbalová liga amatérů“, z.s., se sídlem Vítězslava Nezvala 549, Místek, 73801 
Frýdek-Místek, IČ 02694409, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
oddíl L, vložka 12300, zastoupený předsedou Wernerem Cigánem na úhradu části výdajů spojených s 
organizačně-technickým zabezpečením finálových kol 11. ročníku „Regionální beskydské volejbalové ligy“,  
tj. úhrada  nájmu,  náklady na rozhodčí  a zapisovatele, účastnické listy a ceny, které se uskuteční 
v předpokládaném termínu 17. 3. a 24. 3. 2020 ve výši 30.000,- Kč dle přílohy č. 7 k usnesení.

8. Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Na příkopě 1159, Frýdek, 73801 
Frýdek-Místek, IČ 00495824, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
oddíl L, vložka 44, zastoupený předsedou Jozefem Nejezchlebou na úhradu části výdajů spojených s nákupem 
dětského debl kajaku (K2) a stabilní lodě mk1 pro začínající děti v kanoistice, který bude realizován 
v průběhu roku 2020 ve výši 50.000,- Kč dle přílohy č. 8 k usnesení.

9. Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Frýdku-Místku, se sídlem Husova 377, 73801 
Frýdek-Místek, IČ 48003948,  církevní právnická osoba zapsaná v registru církví a náboženských společností, 
zastoupená Mgr. Mojmírem Blažkem a panem Jiřím Novákem na úhradu části výdajů spojených s organizačně-
technickým zabezpečením akce Na kafe s Komenským, tj. raut – pohoštění pro pedagogy, která se uskuteční 
v předpokládaném termínu 26. 3. 2020 ve výši 8.000,- Kč dle přílohy č. 9 k usnesení.

d) rozhodla 
o uzavření veřejnoprávních smlouvy o poskytnutí investiční a neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního 
města Frýdku-Místku pro rok 2020 – dotační rezervy primátora se subjekty uvedenými v bodech 4 - 9 tohoto 
usnesení, dle přílohy č. 4 - 9 k usnesení.

e) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout
o poskytnutí investiční  dotace z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2020 – dotační 
rezervy primátora tomuto subjektu:

10. SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Frýdek, se sídlem Střelniční 1861, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, 
IČ 45235678, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 
30844, zastoupený starostou Michalem Pírkem na úhradu části výdajů spojených s pořízením slavnostního 
praporu SDH Frýdek k blížícímu se 150. výročí založení sboru, v průběhu roku 2020 ve výši  100.000,- Kč, 
dle přílohy č. 10 k usnesení.

f) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout
o poskytnutí neinvestiční  dotace z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2020 – dotační 
rezervy primátora tomuto subjektu:

11. ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, se sídlem č.p. 146, 74254 Bartošovice, IČ 47657901, spolek zapsaný ve 
spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 49155, zastoupený předsedou Petrem 
Orlem na úhradu části výdajů spojených se záchranou volně žijících živočichů ze správního území 
statutárního města Frýdku-Místku v roce 2020, tj. provozní náklady záchranné stanice – materiál (krmení, 
PHM, čistící a kancelářské potřeby, drobný materiál do provozu), opravy a údržba chovatelských a provozních 
objektů, strojů a zařízení, služby (veterinární a laboratorní, telefony, internet, poštovné, odvoz odpadu a další 
služby nutné k zajištění provozu stanice) a mzdové náklady pracovníků stanice vč. odvodů ve výši 60.000,- Kč, 
dle přílohy č. 11 k usnesení.

g) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města 
Frýdku-Místku pro rok 2020 – dotační rezervy primátora se subjekty uvedenými v bodech 10 - 11  tohoto 
usnesení, dle příloh č. 10 - 11 k usnesení.
9/36/2020 Smlouvy o poskytnutí bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu statutárního 

města Frýdku-Místku
Rada města



6

doporučuje zastupitelstvu města uzavřít
1. Smlouvu o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem Frýdek-

Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního města 
Frýdku-Místku Pavlínou Hlisnikovskou, trvale bytem ******** ***** ****** ********  , ve výši 80.000,-
Kč za účelem rekonstrukce koupelny v rodinném domu. 

2. Smlouvu o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem Frýdek-
Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního města 
Frýdku-Místku Magdalenou Wiednerovou, trvale bytem ******** ***** ****** ********   30.000,-Kč za 
účelem rekonstrukce kuchyňské linky a výměny elektrospotřebičů.

3. Smlouvu o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem Frýdek-
Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního města 
Frýdku-Místku Arankou Obodovou, trvale bytem náměstí ******** ***** ****** ********, ve výši 
30.000,-Kč za účelem nákupu bytového zařízení.

4. Smlouvu o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem Frýdek-
Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního města 
Frýdku-Místku Miroslavou Válkovou, Sedliště 17, 73936 Sedliště, ve výši 20.000,-Kč, za účelem koupě 
bytového zařízení. 

5. Smlouvu o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem Frýdek-
Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního města 
Frýdku-Místku Adélou Gavlasovou, trvale bytem Mánesova 472, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, ve výši 
30.000,-Kč za účelem koupě bytového zařízení. 

6. Smlouvu o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem Frýdek-
Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního města 
Frýdku-Místku Janou Skurka, trvale bytem ******** ***** ****** ********  , ve výši 40.000,-Kč za 
účelem stavebních úprav rodinného domu.

7. Smlouvu o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem Frýdek-
Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního města 
Frýdku-Místku Rostislavem Pitříkem, trvale bytem ******** ***** ****** ********  , ve výši 50.000,-Kč 
za účelem nové elektroinstalace a izolace domu.

8. Smlouvu o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem Frýdek-
Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního města 
Frýdku-Místku Magdou Smetanovou, trvale bytem ******** ***** ****** ********  , ve výši 80.000,-
Kč, za účelem rekonstrukce bytu. 

9. Smlouvu o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem Frýdek-
Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního města 
Frýdku-Místku Annou Rychlíkovou, trvale bytem ******** ***** ****** ********  , ve výši 35.000,-Kč, 
za účelem koupě bytového zařízení. 

10. Smlouvu o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem Frýdek-
Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního města 
Frýdku-Místku Annou Kolářovou, trvale bytem ******** ***** ****** ********  , ve výši 80.000,-Kč, 
za účelem rekonstrukce rodinného domu. 

11. Smlouvu o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem Frýdek-
Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního města 
Frýdku-Místku Vítězslavem Bubelou, trvale bytem ******** ***** ****** ********  , ve výši 25.000,-
Kč, za účelem koupě bytového zařízení. 

10/36/2020 Zpráva o činnosti a vyhodnocení účasti komisí Rady města Frýdku-Místku 
a výborů Zastupitelstva města Frýdku-Místku za 2. pololetí 2019
Návrh na stanovení výše finančních darů předsedům osadních výborů, 
členům osadních výborů
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Rada města 
1.  bere na vědomí
zprávy o činnosti a vyhodnocení účasti komisí Rady města Frýdku-Místku a výborů Zastupitelstva města 
Frýdku-Místku za 2. pololetí 2019, dle příloh č. 1 – 14 k usnesení,

2.  doporučuje zastupitelstvu města schválit 

navrhnutou výši finančních darů předsedům osadních výborů, členům osadních výborů a občanům v částech 
města Frýdku-Místku za jejich činnost v 2. pololetí 2019, dle příloh č. 15 – 16 k usnesení.

11/36/2020 Návrh na poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí 
dotací z rozpočtu města na rok 2020 – odbor sociálních služeb

Rada města 
a) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2020 těmto subjektům: 

1. Medela-péče o seniory o.p.s., se sídlem: Ostravice 855, 73914 Ostravice, IČO: 02141531, zapsaná v rejstříku 
obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 1210, zastoupená 
ředitelkou Kateřinou Valovou, ve výši Kč 100.000,-, a to na částečnou úhradu provozních nákladů, tj. na úhradu 
elektrické energie a nájemného, dle přílohy č. S/0070/2020/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

2. Armáda spásy v České republice, z. s., se sídlem: Petržílkova 2565/23, 15800 Praha 5, IČO: 40613411, 
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem Ostravě, oddíl C, vložka 15418, zastoupený 
ředitelem pobočky Ostrava Bc. Tomášem Hruškou, ve výši Kč 60.000,–, a to výhradně na částečnou úhradu 
provozních nákladů, tj. na úhradu energií, vodného a stočného, léků a zdravotnického materiálu. Neinvestiční 
dotace je určena výhradně k použití zařízením příjemce, kterým je Armáda spásy v ČR, pobočka 
Ostrava, se sídlem: U Nových válcoven 9, 70900 Ostrava, dle přílohy č. S/0071/2020/OSS k tomuto usnesení, 
uložené na OSS.  

3. Společně, o.p.s., se sídlem: Mendlovo nám. 1a, 60300 Brno, IČO: 26976307, zapsaná v rejstříku obecně 
prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl O, vložka 266, zastoupená ředitelem 
Ing. Jakubem Cardou, ve výši Kč 200.000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů spojených 
s realizací projektu Senior Point ve městě Frýdku-Místku, tj. na úhradu mzdových nákladů (mimo úhradu 
odměn), odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, telefonní 
poplatky, připojení k internetu, kancelářské potřeby, služby spojené s užíváním prostor. Neinvestiční dotace je 
určena výhradně na úhradu provozních nákladů spojených s realizací projektu Senior Point v Centru aktivních 
seniorů Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0072/2020/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS. 

4. Charita Frýdek-Místek, se sídlem: F. Čejky 450, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 45235201, církevní organizace 
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena ředitelem 
Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši Kč 100.000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci 
projektu „Podpora dobrovolnictví v Charitě Frýdek-Místek“, tj. na nákup kancelářských potřeb, spotřebního 
materiálu, úhradu mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní 
pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, dle přílohy č. S/0060/2020/OSS, uložené na OSS. 

5. Charita Frýdek-Místek, se sídlem: F. Čejky 450, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 45235201, církevní organizace 
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena ředitelem 
Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši Kč 90.000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci 
projektu „Charitní pečovatelská služba“, tj. na úhradu mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů 
pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení pečovatelek, které poskytují 
přímou péči občanům města Frýdku-Místku, dle přílohy č. S/0061/2020/OSS, uložené na OSS.

6. Senioři České republiky, z. s., Městská organizace Frýdek-Místek, se sídlem: Anenská 2477, 73801 
Frýdek-Místek, IČO: 48428884, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl L, vložka 48076, zastoupen předsedou organizace Ing. Daliborem Kališem, ve výši Kč 400.000,-, a to 
výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci podpory Centra aktivních seniorů, tj. na nákup 
spotřebního materiálu, úhradu telefonních poplatků, poplatků za připojení k internetu, nájemného (Národní dům 
Frýdek-Místek, p. o.), dopravy autobusem na zájezdy, ostatních osobních nákladů, dle přílohy č. 
S/0062/2020/OSS, uložené na OSS.
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b) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout
o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města na rok 2020 tomuto subjektu: 

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o., se sídlem: El. Krásnohorské 321, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00534188, 
zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 938, zastoupená ředitelem Ing. Tomášem 
Stejskalem, ve výši Kč 1.000.000,-, a to na zakoupení sanitního vozidla, dle přílohy č. S/0077/2020/OSS k 
tomuto usnesení, uložené na OSS. 

c) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací a investiční dotace z rozpočtu města na rok 
2020 se subjekty uvedenými v bodě a) – b) usnesení, dle příloh č. S/0070/2020/OSS,  S/0071/2020/OSS, 
S/0072/2020/OSS, S/0060/2020/OSS, S/0061/2020/OSS, S/0062/OSS/2020 a S/0077/2020/OSS k tomuto 
usnesení, uložených na OSS.

12/36/2020 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv 
o poskytnutí neinvestičních dotací z Programu na podporu projektů v oblasti 
zdravotnictví pro rok 2020 – odbor sociálních služeb

Rada města
a) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout
o poskytnutí neinvestičních dotací z Programu na podporu projektů v oblasti zdravotnictví pro rok 2020 
níže uvedeným subjektům:

1. ADRA, o. p. s., se sídlem: Markova 600/6, 158 00  Praha 5 - Jinonice, IČ: 61388122, zapsána v rejstříku 
obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1196, Dobrovolnické 
centrum ADRA Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1242, 738 01  Frýdek-Místek, zastoupeno ředitelem 
Ing. Radomírem Špinkou, ve výši Kč 200 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci realizace 
projektu „Podpora dětí s autismem a jejich rodin“, tj. na materiál na aktivity dobrovolníků, nájemné, ostatní 
osobní náklady na dohody o provedení práce a na dohody o provedení činnosti včetně odvodů na sociální 
a zdravotní pojištění, dle přílohy č. 1/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

2. UNIE ROSKA – registrovaná organizace ROSKA Frýdek-Místek, z. p. s., se sídlem: Novodvorská 3052, 
738 01 Frýdek-Místek, IČ: 64120252, zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 
v oddílu L, vložce 3530, zastoupena předsedkyní Helenou Novákovou, ve výši Kč 36 400,-, a to výhradně 
na částečnou úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Rekondiční pobyt v nestátním zdravotnickém zařízení 
Odra na Ostravici“, tj. na rehabilitační procedury, dle přílohy č. 2/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

3. Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s. se sídlem: Gurťjevova 459/11, 700 30  Ostrava-Zábřeh, IČ: 26850176, 
zapsán v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu O, vložce 
číslo 194, zastoupen ředitelkou Bc. Bronislavou Husovskou, DiS., ve výši Kč 50 000,-, a to výhradně 
na částečnou úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Mobilní hospicová péče pro děti a dospělé“, 
tj. na mzdové náklady včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění pro zaměstnance provádějící přímou práci 
s hospicovými klienty z Frýdku-Místku, dle přílohy č. 3/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

4. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s. základní organizace Naděje Frýdek-Místek, 
se sídlem: Kolaříkova 653, 738 01 FrýdekMístek, IČ: 63699311, zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeného 
Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 47801, zastoupen předsedkyní Evou Kosturovou, ve výši 
Kč 10 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Ozdravný pobyt – masáže, 
hydromasáže, cvičení, vycházky, psychorehabilitace“, tj. na rehabilitační procedury, dle přílohy č. 4/OSS 
k tomuto usnesení, uložené na OSS.

5.  Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek, se sídlem: 1. máje 2318, 738 01 FrýdekMístek,  
IČ: 00426440, zapsán ve spolkovém rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 39632,  
zastoupen předsedkyní Janou Měrkovou a Janou Stanovskou, ustanoveným členem oblastní výkonné rady 
a ředitelkou Úřadu oblastního spolku ČČK Frýdek-Místek, ve výši Kč 39 000,-, a to výhradně na částečnou 
úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Humanitární jednotka“, tj. na tréninkové elektrody defibrilačního 
AEG, pracovní uniformy, nájemné humanitárního skladu dle přílohy č. 5/OSS k tomuto usnesení, uložené 
na OSS.

6.  Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek, se sídlem: 1. máje 2318, 738 01 FrýdekMístek,  
IČ: 00426440, zapsán ve spolkovém rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 39632,  
zastoupen předsedkyní Janou Měrkovou a Janou Stanovskou, ustanoveným členem oblastní výkonné rady 
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a ředitelkou Úřadu oblastního spolku ČČK Frýdek-Místek, ve výši Kč 50 000,-, a to výhradně na částečnou 
úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Oceňování, evidence a propagace bezpříspěvkového dárcovství 
krve“, tj. na kancelářské potřeby, spotřební materiál, telefony, nájemné prostor, ekonomické a právní služby, 
dle přílohy č. 6/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

7.  Charita Frýdek-Místek, se sídlem: F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek,  IČ: 45235201, zapsána v rejstříku 
evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury ČR, zastoupena ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, 
ve výši Kč 100 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Mobilní hospicová 
péče v Charitě Frýdek-Místek“, tj. na mzdové náklady včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění a ostatní 
osobní náklady na dohody o provedení práce pro zaměstnance provádějící přímou práci s hospicovými klienty 
z Frýdku-Místku, dle přílohy č. 7/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

8.  Charita Frýdek-Místek, se sídlem: F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek,  IČ: 45235201, zapsána v rejstříku 
evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury ČR, zastoupena ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, 
ve výši Kč 14 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Ozdravný pobyt pro 
klienty Denního centra Maják na rok 2020“, tj. na materiál pro práci s klienty, pobyt klienti, vstupné na bazén, 
masáž, doprava, dle přílohy č. 8/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

9. Sdružení moravskoslezských celiaků, zapsaný spolek, se sídlem: Dolní 96, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ: 1989189, zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 11090, 
zastoupeno předsedkyní Mgr. Kamilou Petruškovou, ve výši Kč 35 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu 
nákladů v rámci realizace projektu „Informační a edukační centrum na pomoc lidem s celiakií“, tj. na potraviny, 
kancelářské potřeby, odborná literatura, nájemné, brožura, propagační materiál, ostatní osobní náklady na DPČ, 
dle přílohy č. 9/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

10. Andělé Stromu života, pobočný spolek, Moravskoslezský kraj, se sídlem: Kostelní 71/37, 741 01 
Nový Jičín, IČ: 03632661, zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, 
vložka 14601, zastoupen ředitelkou Marií Ryškovou, ve výši Kč 50 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu 
nákladů v rámci realizace projektu „Dostupnost a udržitelnost poskytování specializované paliativní péče – 
Mobilní hospic Strom života občanům Frýdku-Místku a příslušného ORP“, tj. na mzdové náklady pro 
zaměstnance provádějící přímou práci s hospicovými klienty z Frýdku-Místku, dle přílohy č. 10/OSS k tomuto 
usnesení, uložené na OSS.

b) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z Programu na podporu projektů v oblasti 
zdravotnictví pro rok 2020 se subjekty uvedenými v bodě a) dle přílohy č. 1/OSS až 10/OSS k usnesení, uložené 
na OSS.

13/36/2020 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv            
o poskytnutí neinvestičních dotací z programu „Podpora a rozvoj ostatních 
aktivit navazujících na sociální služby pro rok 2020“ – odbor sociálních 
služeb  

Rada města
a) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout
o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora a rozvoj ostatních aktivit navazujících 
na sociální služby pro rok 2020“ níže uvedeným subjektům:

1.  ADRA, o. p. s.,  se sídlem Markova 600/6, 158 00 Praha 5, IČ 61388122, obecně prospěšná společnost 
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1196, 
zastoupena na základě plné moci vedoucím Dobrovolnického centra ADRA Frýdek-Místek Stanislavem 
Staňkem, ve výši Kč 50 000 ,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu 
„Sociální šatník ADRA“, tj. na  úhradu  mzdových nákladů (mimo úhradu odměn)  a odvodů pojistného na 
všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení.  Neinvestiční dotace je určena výhradně na 
úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterou je ADRA, o. p. s. se sídlem: Radniční 1242,           
738 01 Frýdek-Místek,  dle přílohy č. S/0048/2020/OSS, uložené na OSS.

2. ADRA, o. p. s., se sídlem Markova 600/6, 158 00 Praha 5, IČ 61388122, obecně prospěšná společnost 
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1196, 
zastoupena na základě plné moci vedoucím Dobrovolnického centra ADRA Frýdek-Místek Stanislavem 
Staňkem, ve výši Kč 180 000 ,- , a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu 
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„Dobrovolnické programy ADRA u seniorů, osob se zdravotním postižením  a dlouhodobě a nevyléčitelně 
nemocných v roce 2020“, tj. na úhradu ekonomických služeb, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn)             
a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění  a pojistného na sociální zabezpečení. Neinvestiční dotace 
je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterou je ADRA, o. p. s. se sídlem: 
Radniční 1242, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0049/2020/OSS, uložené na OSS.

3. ADRA, o. p. s.,  se sídlem Markova 600/6, 158 00 Praha 5, IČ 61388122, obecně prospěšná společnost 
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1196, 
zastoupena na základě plné moci vedoucím Dobrovolnického centra ADRA Frýdek-Místek Stanislavem 
Staňkem, ve výši Kč 85 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu 
„Dobrovolníci ADRA v domácnostech u seniorů a u osob se zdravotním postižením“, tj. na nákup kancelářských 
potřeb, úhradu ekonomických služeb, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na 
všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení.  Neinvestiční dotace je určena výhradně na 
úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterou je ADRA o. p. s. se sídlem Radniční 1242, 738 01 Frýdek-
Místek, dle přílohy č. S/0050/2020/OSS, uložené  na OSS.

4.  Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek, se sídlem 1. máje 2318, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 00426440, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 
39632, zastoupen předsedkyní Oblastní výkonné rady ČČK F-M Janou Měrkovou a ředitelkou Oblastního 
spolku ČČK F-M  Janou Stanovskou, ve výši Kč 76 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních 
nákladů v rámci projektu „Mobilní ošetřovací jednotka“, tj. na nákup kancelářských potřeb, zdravotního 
materiálu, pracovního stejnokroje ČČK,  úhradu energií, telefonních poplatků, poplatků za připojení k internetu, 
nájemného, ekonomických služeb, ostatních osobních nákladů, dle přílohy č. S/0051/2020/OSS, uložené na 
OSS.

5.  Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek, se sídlem 1. máje 2318, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 00426440, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 
39632, zastoupen předsedkyní Oblastní výkonné rady ČČK F-M Janou Měrkovou a ředitelkou Oblastního 
spolku ČČK F-M  Janou Stanovskou, ve výši Kč 150 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních 
nákladů v rámci projektu „Sociální šatník a humanitární služby pro osoby bez přístřeší a sociálně 
znevýhodněné“, tj. na nákup kancelářských potřeb, hygienických, čisticích a dezinfekčních prostředků, úhradu 
energií, vodného a stočného, telefonních poplatků, poplatků za připojení k internetu, nájemného, ekonomických 
služeb, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a 
pojistného na sociální zabezpečení, dle přílohy č. S/0052/2020/OSS, uložené na OSS.

6.  NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s., se sídlem Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava, IČ 27163059, obecně 
prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem v Brně, 
oddíl O, vložka 443, zastoupena ředitelkou Bc. Barborou Suchou, ve výši Kč 20 000,-, a to výhradně na 
částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Bezbariérový veřejný prostor – konzultační činnost“,  tj. 
na úhradu  ostatních osobních nákladů. Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů 
zařízení příjemce, kterým je konzultační středisko se sídlem: Kolaříkova 2185, 738 01 Frýdek-Místek, dle 
přílohy   č. S/0053/2020/OSS, uložené na OSS.

7. KAFIRA o. p. s., se sídlem Horní náměstí 132/47, 746 01 Opava, IČ 26588773, obecně prospěšná společnost 
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O,          
vložka 1215, zastoupena ředitelem  Janem Horákem, ve výši Kč 70 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu 
provozních nákladů v rámci projektu „Podpora pracovního uplatnění osob se zrakovým postižením“, tj. na nákup  
spotřebního materiálu, úhradu mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné 
zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, ostatních osobních nákladů. Neinvestiční dotace je 
určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterou je KAFIRA o. p. s. se sídlem              
Na poříčí 595, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy  č. S/0054/2020/OSS, uložené na OSS.

8. Podané ruce, z. s., se sídlem Zborovská 465, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 70305731, spolek zapsaný ve 
spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 4764, zastoupen předsedkyní          
Bc. Helenou Fejkusovou, ve výši Kč 100 000,-,  a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci 
projektu „Koordinace canisterapie ve Frýdku-Místku a okolí“, tj. na úhradu mzdových nákladů (mimo úhradu 
odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení.   
Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterým jsou Podané 
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ruce, z. s. se sídlem Malý Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0055/2020/OSS, uložené na 
OSS.

9. Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3,          
702 00 Ostrava, IČ 26593548, obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 1218, zastoupena ředitelem Ing. Liborem Schenkem,       
ve výši Kč 20 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením“, tj. na nákup kancelářských potřeb, 
spotřebního materiálu, úhradu energií, telefonních poplatků,  ostatních osobních nákladů. Neinvestiční dotace je 
určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterou je Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje o. p. s. se sídlem Kolaříkova 2185,738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy         
č. S/0056/2020/OSS, uložené na OSS.
b) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout
o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora a rozvoj ostatních aktivit 
navazujících na sociální služby pro rok 2020“ se subjekty uvedenými v bodě a) usnesení dle přílohy            
č. S/0048/2020/OSS až S/0056/2020/OSS k usnesení, uložené na OSS.

14/36/2020 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv 
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2020 – odbor 
sociálních služeb

Rada města 
rozhodla
a) o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2020 těmto subjektům: 

1. Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, se sídlem: Padlých hrdinů 312, 73911 Frýdlant 
nad Ostravicí, IČO: 00847020, zapsané v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 1095, 
zastoupené ředitelem Ing. Jiřím Hořínkem, ve výši Kč 30.000,–, a to výhradně na částečnou úhradu provozních 
nákladů, tj. na úhradu energií. Neinvestiční dotace je určena výhradně k použití zařízením příjemce, kterým je 
Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, Padlých hrdinů 312, 73911 Frýdlant na Ostravicí, dle 
přílohy  č. S/0073/2020/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.  

2. Slezská diakonie, se sídlem: Na Nivách 7, 73701 Český Těšín, IČO: 65468562, zapsaná v Rejstříku 
evidovaných právnických osob Ministerstva kultury ČR,  ev. č. 17-022/1996, zastoupená ředitelkou 
Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D., ve výši Kč 40.000,–, a to výhradně na úhradu nákladů na akci „Dny 
proti chudobě ve Frýdku-Místku“, tj. na potraviny, občerstvení, spotřební materiál, propagaci akce, drobné 
dárky, pronájem, služby, ostatní osobní náklady, dle přílohy č. S/0074/2020/OSS k tomuto usnesení, uložené na 
OSS.

3. Náš svět, příspěvková organizace, se sídlem: Pržno 239, 73911 Pržno, IČO: 00847046, zapsaná v OR, 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 865, zastoupená ředitelem Ing. Janem Zvoníčkem, ve 
výši Kč 20.000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů spojených s poskytováním sociální 
služby domova pro osoby se zdravotním postižením - Domov Anenská Frýdek-Místek, dle přílohy 
S/0076/2020/OSS, k tomuto usnesení, uložené na OSS.

4. Centrum nové naděje z. ú., se sídlem: Palackého 129, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 70632031, ústav zapsán 
v rejstříku ústavů, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl U, vložka 32, zastoupen ředitelkou Bc. Martinou 
Damkovou, ve výši Kč 31.500,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu 
„Svépomocné skupiny na podporu rodiny, partnerství a rodičovství“, tj. na úhradu ostatních osobních nákladů, 
dle přílohy č. S/0057/2020/OSS, uložené na OSS.

5. Centrum nové naděje z. ú., se sídlem: Palackého 129, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 70632031, ústav zapsán 
v rejstříku ústavů, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl U, vložka 32, zastoupen ředitelkou Bc. Martinou 
Damkovou, ve výši Kč 5.000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu 
„Focusní skupiny“, tj. na úhradu ostatních osobních nákladů, dle přílohy č. S/0058/2020/OSS, uložené na OSS.

6. Senioři České republiky, z. s., Základní organizace Frýdek-Místek, se sídlem: Náměstí Svobody 33, 
73801 Frýdek-Místek, IČO: 07504357, pobočný spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským 



12

soudem v Praze oddíl L, vložka 70960, zastoupený předsedkyní Dagmar Kaňokovou, ve výši Kč 20.000,-, a to 
výhradně na částečnou úhradu dopravy autobusem na zájezdy, dle přílohy č. S/0088/2020/OSS, uložené na OSS.

b) o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací 
z rozpočtu města na rok 2020 se subjekty uvedenými v bodě a) usnesení, dle příloh č., S/0073/2020/OSS, 
S/0074/2020/OSS, S/0076/2020/OSS, S/0057/2020/OSS, S/0058/2020/OSS a S/0088/2020/OSS k tomuto 
usnesení, uložených na OSS.

15/36/2020 Návrh na poskytnutí finančního daru z rozpočtu statutárního města 
FrýdkuMístku pro rok 2020 – odbor sociálních služeb

Rada města
doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout 
o poskytnutí finančního daru z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2020 níže uvedenému 
subjektu:

Slezská diakonie, se sídlem: Na Nivách 7, 73701 Český Těšín, IČO: 65468562, zastoupena ředitelkou 
Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D., na pořízení herních prvků pro děti do zahrady a nákup elektrospotřebičů do 
Azylového domu pro matky s dětmi – středisko Sára Frýdek-Místek, ve výši Kč 291.869,74, dle přílohy 
č. S/0075/2020/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

16/36/2020 Souhlas s přijetím peněžitého daru pro příspěvkovou organizaci ŽIRAFA – 
Integrované centrum Frýdek-Místek

Rada města
souhlasí
s přijetím peněžitého daru ve výši Kč 3.000,- pro příspěvkovou organizaci ŽIRAFA –    Integrované centrum 
Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem: Fibichova 469, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 00847011, 
zastoupenou ředitelkou Mgr. Natálií Hamplovou, od obce Janovice, se sídlem Janovice 83, 73911 Janovice, IČO: 
00493619. Dar bude použit na podporu rozvoje sociální péče a uspokojování potřeb  občanů, kteří využívají 
sociální služby příspěvkové organizace.

17/36/2020 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv 
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2020 – OŠKMaT     

Rada města
a) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2020 subjektům:

1. TTV Sport Group CZ s.r.o., se sídlem Heinemannova 2695/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ 05366569, 
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 289568, zastoupená jednatelem 
Jaroslavem Vašíčkem výhradně na 12. ročník Czech Tour, Světový pohár v silniční cyklistice na ubytování, 
stravování, zdravotní zabezpečení, technické zabezpečení trati, materiál, věcné ceny, tisk, reklamu, rozhodčí, 
nájmy, Motomarshálové zabezpečení trati ve výši 400.000 Kč,

2. JO TENISOVÉ TRÉNINKOVÉ CENTRUM z.s., se sídlem 28. října 2236, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 03496899, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 13818, zastoupený 
předsedou Michalem Otavou na ITF 25 000 $ na ubytování hráčů a rozhodčích, tenisové míče, antuku, 
občerstvení, odměny rozhodčích, ceny ve výši 200.000 Kč,  

3. promalluo.cz, s.r.o., se sídlem Nové Dvory-Hlíny 3577, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 07481381, zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 75959, zastoupená 
jednatelem Janem Mamulou výhradně na Youmatch 2020 na úhradu odměn vystupujících, ostrahu a zajištění 
bezpečnosti areálu, úhradu energií ve výši 200.000 Kč,
 
4. Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Na Příkopě 1159, Frýdek, 738 01 Frýdek-
Místek, IČ 00495824, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 44, 
zastoupený předsedou Jozefem Nejezchlebou a místopředsedou Jaroslavem Kašným na výměnu plotu ve výši 
470.000 Kč, 
  
b) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout
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o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2020 
se subjekty uvedenými v bodě a) usnesení dle příloh č. S/0137/2020/OŠKMaT až S/0140/2020/OŠKMaT 
k usnesení, uložené na OŠKMaT.

18/36/2020 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv 
o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora a rozvoj 
sportu ve městě Frýdek-Místek na rok 2020“ – OŠKMaT     

Rada města
a) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu 
„Podpora a rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek na rok 2020“ níže uvedeným subjektům:

1. AIKIDO AIKIKAI Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Jiřího Trnky 66, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 22866582, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9142, zastoupený 
předsedou Tomášem Černockým na nájmy včetně služeb a energií ve výši 20.000 Kč, 

2. BK Klasik z.s., se sídlem Revoluční 556, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 66740258, spolek zapsaný ve 
SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3725, zastoupený prezidentem Ondřejem Gongolem 
na nájmy, startovné, registrace, materiál, vybavení, výstroj, výzbroj, ubytování, jízdné a dopravné, pitný režim 
a občerstvení, kancelářské potřeby, úklidové a hygienické potřeby ve výši 130.000 Kč,
 
3.  Bowlingový spolek Jadran, se sídlem 1. máje 155, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 05219914, spolek 
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 15170, zastoupený předsedou Josefem 
Mihulkou na nájmy a materiál ve výši 5.000 Kč,

4. Clariss Frýdek-Místek z.s., se sídlem Bahno-Štandl 1404, 738 01 Frýdek-Místek, spolek zapsaný ve SR, 
vedeném Krajským úřadem v Ostravě, oddíl L, vložka 18850, zastoupený předsedou Tomášem Marešem 
na nájmy, materiál, šití kostýmů, vybavení, doplňky, startovné, soustředění, pojištění ve výši 10.000 Kč,

5. Evropská Lok Yiu Wing Chun akademie Morava, z.s., se sídlem Bedřicha Václavka 2783, Frýdek, 738 01 
Frýdek-Místek, IČ 27013791, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 
6891, zastoupený prezidentem Ing. Petrem Kozárem na nájmy včetně služeb, inzerce, vybavení 
ve výši 15.000 Kč,

6. FK Chlebovice 1963 z.s., se sídlem K Lomu 305, Chlebovice 219, 739 42 Frýdek-Místek, IČ 01530798, 
spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10861, zastoupený předsedou 
Ctiradem Odstrčilem na nájmy, energie, tisk, kopírování, propagace, sportovní materiál a vybavení, údržbu 
ve výši 10.000 Kč,

7. GB Draculino, se sídlem K Hájku 2967, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22814248, spolek zapsaný ve SR, 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8981, zastoupený předsedou Mgr. Robinem Javorkem 
na nájmy, energie, vybavení ve výši 110.000 Kč,

8. Interchess z.s., se sídlem Maxe Švabinského 2238, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22609385, spolek 
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10379, zastoupený předsedou Ing. Janou 
Dvořákovou na nájmy, materiál, dresy, startovné, ubytování, cestovné, věcné odměny ve výši 45.000 Kč,

9. JO TENISOVÉ TRÉNINKOVÉ CENTRUM z.s., se sídlem 28. října 2236, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 03496899, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 13818, zastoupený 
předsedou Michalem Otavou na antuku, sportovní vybavení ve výši 45.000 Kč,  

10. JUDO BESKYDY z.s., se sídlem Skalice 292, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 27025128, spolek zapsaný ve SR, 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 7032, zastoupený předsedou správní rady Luďkem 
Kubíčkem na nájmy, dopravné, cestovné, startovné, ubytování, stravování, sportovní materiál a vybavení, 
údržbu, opravy ve výši 130.000 Kč,

11. Plavecký oddíl Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Novodvorská 3067, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 22731911, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8092, zastoupený 
předsedkyní Mgr. Ivetou Ličmanovou na nájmy bazénů ve výši 100.000 Kč,
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12. Radioklub Frýdek-Místek, se sídlem Malý Koloredov 811, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 63699257, 
spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3139, zastoupený předsedou 
Karlem Kohutem na nájmy, materiál, poštovné ve výši 5.000 Kč,

13. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Frýdek, se sídlem Střelniční 1861, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 45235678, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 30844, 
zastoupený starostou Michalem Pírkem na materiál a vybavení, stravování, cestovné, vstupné, startovné, opravy 
a údržbu, pohonné hmoty ve výši 40.000 Kč,

14. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lískovec, se sídlem K Sedlištím 370, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 64122182, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 35534, 
zastoupený starostou Ing. Lumírem Balharem na nájmy, vstupné, jízdné, materiál, vybavení ve výši 5.000 Kč,

15. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Místek – Bahno, se sídlem Čelakovského 1217, Místek, 738 01 
Frýdek-Místek, IČ 64122018, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, 
vložka 31602, zastoupený starostou Radimem Krejčím na vybavení, energie, materiál, vstupné ve výši 
25.000 Kč,

16. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Skalice, se sídlem Skalice 426, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 65494776, 
pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 31610, zastoupený 
starostou Reném Pardubickým na nájmy, materiál a vybavení, kopírování ve výši 20.000 Kč,
 
17. Sportovní klub Město Frýdek-Místek – z.s., se sídlem Dr. M. Tyrše 3103, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 22853529, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9317, zastoupený 
místopředsedou Lubomírem Černým na nájmy včetně služeb, jízdné, dopravné, ubytování, startovné, medaile, 
poháry ve výši 100.000 Kč,

18. Sportovní klub orientačního běhu Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Nad potokem 2047, Místek, 738 01 
Frýdek-Místek, IČ 26532689, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 
5162, zastoupený předsedou Ing. Vlastimilem Mutinou na startovné, registrace, ubytování, materiál, vybavení, 
tisk map, nájmy včetně služeb ve výši 35.000 Kč,

19. Sportovní klub Skalický dvůr, se sídlem Skalice 77, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26534851, spolek zapsaný 
ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5196, zastoupený předsedou Milanem Adámkem 
na krmivo, stelivo, veterinární a kovářské služby, materiál, vybavení ve výši 40.000 Kč,

20. SK zdravotně postižených sportovců Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, IČ 14613654, spolek 
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 628, zastoupený hospodářem Milanem 
Kubalou na cestovné, stravné, ubytování, materiál, věcné odměny ve výši 5.000 Kč, 

21. Sportovní klub policie Frýdek-Místek z.s., se sídlem Střelniční 2812, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 00534986, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 127, zastoupený 
předsedou Ing. Lubomírem Kavkou pro oddíl TS AKTIV na nájmy, sportovní vybavení a materiál, cestovné, 
dopravné, jízdné, startovné, ubytování, stravování, občerstvení, pitný režim, kancelářský materiál, propagace, 
tisk, dresy, šití, věcné ceny, diplomy, medaile ve výši 140.000 Kč,

22. spolek Horský klub Frýdek-Místek, se sídlem Pionýrů 800, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 06007970, 
spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 15881, zastoupený předsedou 
Bc. Martinem Gavlasem na nájmy, vstupné, soustředění, cestovné, věcné odměny, občerstvení, pojištění, 
vybavení lékárniček, materiál, vybavení ve výši 5.000 Kč,

23. Škola Taekwon-Do ITF Joomuk Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Na aleji 2715, Frýdek, 738 01 Frýdek-
Místek, IČ 26523531, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5086, 
zastoupený předsedou Jozefem Juhásem na nájmy včetně služeb, materiál, vybavení, ubytování, cestovné, 
startovné, pojištění, vybavení lékárniček, stravování ve výši 70.000 Kč, 

24. Škola TaeKwon-Do ITF Frýdek-Místek, z. s. se sídlem Čs. armády 570, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 66934044, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3857, zastoupený 
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předsedou výkonného výboru Ing. Filipem Gavlasem, DiS. na nájmy včetně služeb, dopravné, ubytování, 
stravování, startovné, materiál, vybavení, soustředění, věcné odměny, propagace, pojištění, vybavení lékárniček 
ve výši 140.000 Kč, 

25. TANEČNÍ STUDIO DANCEPOINT, z.s., se sídlem Jeronýmova 393, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek,
 IČ 26577089, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8320, zastoupený 
jednatelkou Mgr. Markétou Bilasovou na nájmy včetně služeb, registrační, licenční a soutěžní poplatky, 
dopravné, cestovné, jízdné, dresy ve výši 105.000 Kč,

26. Tělocvičná jednota Sokol Frýdek-Místek, se sídlem Novodvorská 667, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 00494780, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 28059, 
zastoupený starostou Jiřím Zaoralem a jednatelkou Gabrielou Ondrouškovou na nájmy, materiál a vybavení, 
dopravné, jízdné, stravování, ubytování, startovné, registrační, licenční a soutěžní poplatky, energie ve výši 
240.000 Kč,

27. Tenisklub7 z.s., se sídlem Jiráskova 457, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 06767630, spolek zapsaný ve SR, 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 16453, zastoupený předsedou Mgr. Jakubem Ondračkou 
na nájmy, sportovní vybavení ve výši 25.000 Kč,

28. TJ Slezská- 2. ZŠ Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Jana Čapka 2555, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00576280, 
spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 49, zastoupený předsedou 
Ing. Petrem Souralem na nájmy ve výši 20.000 Kč,

29. TJ SOKOL Lískovec z.s., se sídlem Slunečná 287, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 60045833, spolek zapsaný 
ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2628, zastoupená předsedou Radomírem Myškou 
na materiál, vybavení, startovné, nájmy, cestovné, registrační poplatky, jízdné ve výši 23.000 Kč, 

30. Tělovýchovná jednota Sokol Skalice, z.s., se sídlem Skalice 434, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 48772712, 
spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 14108, zastoupený jednatelem 
Hanou Moškořovou na palivo, energie, PHM, oleje, kosení, opravy ve výši 20.000 Kč,

31. Tělovýchovná jednota Sokol Zelinkovice – Lysůvky, z.s., se sídlem Hraniční 33, Lysůvky, 739 42 
Frýdek-Místek, IČ 60341343, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 
2663, zastoupený předsedou Ing. Romanem Pokludou na nájem tělocvičen, sportovní materiál a vybavení, 
vstupné, dopravu ve výši 15.000 Kč,

32. Tělovýchovná jednota VP Frýdek-Místek, z.s, se sídlem Jana Čapka 2349, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 00563153, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 57, zastoupený 
místopředsedou Alenou Habernalovou na nájmy, cestovné, dopravné, jízdné, stravování, startovné, materiál, 
vybavení, ubytování ve výši 90.000 Kč,

33. Vodní záchranná služba ČČK Frýdek-Místek, pobočný spolek, se sídlem Lidická 1694, Místek, 738 01 
Frýdek-Místek, IČ 65493974, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, 
vložka 27412, zastoupený předsedou Bohumírem Hrtoněm na nájmy včetně služeb ve výši 10.000 Kč,

34. Sokolík FM z.s., se sídlem Hlavní třída 109, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22675159, spolek zapsaný 
ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 7731, zastoupený náčelníkem Ing. Petrem 
Železníkem na 37. ročník akce Turistický pochod Lískovecká 10 na materiál, občerstvení, věcné odměny, 
propagace, chůdy ve výši 10.000 Kč, 

35. Sokolík FM z.s., se sídlem Hlavní třída 109, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22675159, spolek zapsaný 
ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 7731, zastoupený náčelníkem Ing. Petrem 
Železníkem na akci 16. ročník Fotbalový turnaj Liga Sokolíka 2020 na materiál, odvoz a likvidace odpadů, 
propagace, tisk, revize, věcné odměny ve výši 10.000 Kč, 

36. Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o. p. s., se sídlem Mozartova 2313, Místek, 738 01 
Frýdek-Místek, IČ 01854071, obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku OPS, vedeném Krajským 
soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 1199, zastoupená ředitelem Antonínem Žáčkem na 16. ročník Zimních her 
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na ubytování, stravování, na přípravu a údržbu tratě, technické čety, rozhodčí ve výši 20.000 Kč,

37. Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Na Příkopě 1159, Frýdek, 738 01 Frýdek-
Místek, IČ 00495824, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 44, 
zastoupený předsedou Jozefem Nejezchlebou a místopředsedou Jaroslavem Kašným na akci Cayak Cross 
na zapůjčení lodí, záchranný člun, věcné odměny, medaile, rozhodčí, pomocníky, pitný režim 
ve výši 10.000 Kč, 

38. Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Na Příkopě 1159, Frýdek, 738 01 Frýdek-
Místek, IČ 00495824, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 44, 
zastoupený předsedou Jozefem Nejezchlebou a místopředsedou Jaroslavem Kašným na akci Putovní pohár 
Frýdku-Místku na mobilní WC, medaile, záchranný člun a záchranáře, zdravotníky, rozhodčí, pohoštění, pitný 
režim, PHM, věcné odměny ve výši 10.000 Kč, 

39. Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Na Příkopě 1159, Frýdek, 738 01 Frýdek-
Místek, IČ 00495824, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 44, 
zastoupený předsedou Jozefem Nejezchlebou a místopředsedou Jaroslavem Kašným na akci Běžecký 
kanoistický půlmaratón na věcné odměny, medaile, občerstvení, pitný režim, rozhodčí a pomocníky, zdravotní 
službu, mobilní WC ve výši 10.000 Kč, 

40. O-RUNNAŘI Beskydy, z.s., se sídlem Erbenova 397, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 07409460, spolek 
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 18073, zastoupený předsedkyní 
Ing. Soňou Létalovou na Závod podzimního krajského žebříčku MSKS OS na krátké trati, veřejný závod 
na tisk, mapy, rozhodčí, stavitele trati, zpracovatele, nájmy, věcné ceny a diplomy ve výši 10.000 Kč,

41. SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Frýdek-Místek, se sídlem Pavlíkova 2264, Místek, 738 01 Frýdek-
Místek, pobočný spolek zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 35681, zastoupený starostou 
Daliborem Velčovským na akci Závod požárnické všestrannosti na diplomy, účastnické listy, průkazy, 
materiál, medaile, stravování, pitný režim ve výši 22.000 Kč,

b) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora 
a rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek na rok 2020“ se subjekty uvedenými v bodě a) usnesení dle příloh 
č. S/0012/2020/OŠKMaT až S/0042/2020/OŠKMaT a S/0090/2020/OŠKMaT až S/0099/2020/OŠKMaT 
k usnesení, uložené na OŠKMaT.

19/36/2020 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv 
o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora výchovy, 
vzdělávání a zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2020“ – 
OŠKMaT

Rada města
a) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout 
o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových 
aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2020“ níže uvedeným subjektům:

1. ADRA, o.p.s., se sídlem Markova 600/6, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 61388122, obecně prospěšná 
společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, 
vložka 1196, zastoupená ředitelem Ing. Radomírem Špinkou na výtvarný, kancelářský materiál, sportovní 
materiál a vybavení, hudební materiál a vybavení, odměny pro děti, cestovné ve výši 26.000 Kč,

2. Asociace malých debrujárů České republiky, spolek, se sídlem U Olšavy 2453, 688 01 Uherský Brod, 
IČ 46271066, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 2458, zastoupený 
prezidentem Ing. Igorem Naděm na nájmy, materiál na pokusy a fotopráce ve výši 65.000 Kč,

3. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Míša, se sídlem 1. máje 1839, Místek, 
738 01 Frýdek-Místek, IČ 64120741, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
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L, vložka 50132, zastoupený předsedkyní Soňou Běčákovou na občerstvení, věcné odměny, výtvarný materiál, 
cartrige, hry, knihy, papír, vstupné, pitný režim, sladkosti, vybavení ve výši 12.000 Kč, 

4. Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 1301 Tuláci Frýdek-Místek, se sídlem Palkovická 418, 
Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 70632332, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl L, vložka 41407 zastoupený vedoucím oddílu Romanem Gachem na dopravné, startovné, 
ubytování, stravování, jízdné, sportovní vybavení, cestovné, vstupné, materiál ve výši 30.000 Kč,

5. Asociace TOM ČR, TOM 19070 KAM, se sídlem K Fojtství 65, Chlebovice, 739 42 Frýdek-Místek, 
IČ 70632359, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 41361, 
zastoupený vedoucím oddílu Bc. Jiřím Šnapkou na nájmy, ubytování, materiál, kancelářské potřeby, vybavení 
lékárničky, dopravné, vstupné, startovné, sportovní a tábornický materiál, hry, knihy, občerstvení, stravné, 
poštovné, balné, dopravné, cestovné, přepravné ve výši 40.000 Kč,

6. Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Frýdek-Místek, se sídlem Vodičná 1, Chlebovice, 739 42 
Frýdek-Místek, IČ 14613271, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, 
vložka 41803, zastoupený předsedkyní Marií Knödlovou a členkou výboru Mgr. Ilonou Halešovou na materiál, 
cestovné, přepravné, účastnické poplatky, tisk, grafické zpracování, nájmy, včelařské potřeby, propagace, web, 
sborníky, nájmy ve výši 32.000 Kč,

7. Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s., se sídlem Mozartova 2313, Místek, 738 01 Frýdek-
Místek, IČ 01854071, obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku OPS, vedeném Krajským soudem 
v Ostravě, oddíl O, vložka 1199, zastoupená ředitelem Antonínem Žáčkem na energie, vodné, stočné, teplo, 
nájem, materiál, cestovné, dopravné, přepravné, občerstvení, stravování, ubytování, věcné odměny, vstupné ve 
výši 45.000 Kč, 

8. Junák – český skaut, středisko 8. pěšího pluku Slezského Frýdek-Místek, z. s. se sídlem 
28. října 781, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 47999853, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl L, vložka 38550, zastoupený vedoucím střediska Janem Tkáčem na energie, vodné, 
stočné, sportovní potřeby, vybavení, nářadí, nástroje, výukový materiál, časopisy, odznaky, nášivky, kancelářské 
potřeby, kopírování, poštovné, cestovné, přepravné, materiál ve výši 75.000 Kč,
 
9. Junák – český skaut, středisko P. Bezruče Frýdek-Místek, z. s. se sídlem F. Čejky 450, Místek, 738 01 
Frýdek-Místek, IČ 61963836, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, 
vložka 38613, zastoupený vedoucím střediska Mgr. Tomášem Stolínem na nájmy, materiál, vstupné, bazén, 
bowling, permanentky na lyžování, hry, sportovní a tábornické potřeby, projektor, loď, ubytování ve výši 
30.000 Kč,
 
10. Junák – český skaut, středisko Kruh Frýdek-Místek, z. s. se sídlem Kostikovo náměstí 638, Frýdek, 738 
01 Frýdek-Místek, IČ 60341301, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, 
vložka 38571, zastoupený vedoucím střediska Tomášem Kikou na plyn, el. energii, odvoz odpadu, vodné, 
stočné, materiál, vybavení, drobnou údržbu, cestovné, pronájmy ve výši 100.000 Kč,

11. Katolický lidový dům v Místku z. s., se sídlem F. Čejky 450, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 16628756, 
spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 380, zastoupený předsedkyní 
Ing. Hanou Olkovou a místopředsedkyní Ing. Janou Kohutovou na energie, vodu, věcné ceny, občerstvení, 
propagace, materiál ve výši 35.000 Kč,

12. Lumpíkov z.ú., se sídlem tř. T. G. Masaryka 1108, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 02859343, ústav 
zapsaný v rejstříku ústavů, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl U, vložka 4, zastoupený ředitelkou 
Petrou Petruškovou na nájmy, energie, materiál, propagace ve výši 15.000 Kč, 
 
13. Vodní záchranná služba ČČK Frýdek-Místek, pobočný spolek, se sídlem Lidická 1694, 738 01 Frýdek-
Místek, IČ 65493974, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 
27412, zastoupený předsedou Bohumírem Hrtoněm na pomůcky a vybavení, materiál ve výši 40.000 Kč,

14. Sdružení Klubko, z.s., se sídlem Národních mučedníků 2548, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 70632138, 
spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 4832, zastoupený jednatelkou 
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Bc. Markétou Sysalovou na nájmy, energie, pronájmy, sportovní, programový a kancelářský materiál, vybavení, 
materiál a nářadí, poštovné, dopravné, skládkovné ve výši 40.000 Kč,

15. Přátelé Lipiny, z.s., se sídlem V. Vantucha 1341, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 07279710, spolek 
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 17789, zastoupený členkami výkonné 
rady Zdenkou Benešovou a Janou Šponiarovou na materiál, nájem, energie, cestovné, jízdné, půjčovné, věcné 
odměny, občerstvení, kopírování, tisk ve výši 10.000 Kč, 

16. Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 19073 T.O.R , se sídlem El. Krásnohorské 105, 738 01 
Frýdek-Místek, IČ 70632618, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, 
vložka 41364, zastoupený vedoucím oddílu Mgr. Tomášem Chrobákem na nájmy, materiál, vybavení, ubytování 
ve výši 40.000 Kč,

17.  Spolek pro Faunapark ve Frýdku-Místku, se sídlem Horymírova 369, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 02900807, spolek vedený ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 12382, zastoupený 
předsedou Petrem Dvořáčkem a členkou výboru Petrou Vlasákovou na technické zajištění, materiál, vybavení, 
tisk, věcné odměny, propagace, reklamu ve výši 20.000 Kč, 

18. Spolek přátel Frýdku-Místku, se sídlem Hlavní třída 109, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26528991, 
spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5157, zastoupený předsedou 
Ing. Helenou Vaškebovou na materiál, propagaci, reklamu, energie, vodné, stočné, odvoz odpadu ve výši 
5.000 Kč,

19. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub Míša, se sídlem 1. máje 1839, 
Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 64120741, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v 
Praze, oddíl L, vložka 50132, zastoupený předsedkyní Soňou Běčákovou na akci Relaxační plavání na dopravu, 
vstupné ve výši 8.000 Kč, 

20. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub Míša, se sídlem 1. máje 1839, 
Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 64120741, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v 
Praze, oddíl L, vložka 50132, zastoupený předsedkyní Soňou Běčákovou na akci Zimní posezení s relaxací na 
poplatky, občerstvení, pitný režim, věcné odměny ve výši 5.000 Kč, 

21. Asociace malých debrujárů České republiky, spolek, se sídlem U Olšavy 2453, 688 01 Uherský Brod, 
IČ 46271066, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 2458, zastoupený 
prezidentem Ing. Igorem Naděm na Den vědy 2020 na materiál na pokusy ve výši 5.000 Kč,

22. Asociace malých debrujárů České republiky, spolek, se sídlem U Olšavy 2453, 688 01 Uherský Brod, 
IČ 46271066, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 2458, zastoupený 
prezidentem Ing. Igorem Naděm na Finále fyzikální ligy 2020 na materiál na pokusy, věcné odměny, poháry, 
diplomy, medaile, fotopráce ve výši 10.000 Kč,

23. Asociace malých debrujárů České republiky, spolek, se sídlem U Olšavy 2453, 688 01 Uherský Brod, 
IČ 46271066, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 2458, zastoupený 
prezidentem Ing. Igorem Naděm na akci Evropský vědecký den 2020 na materiál na pokusy, věcné odměny, 
pohár, diplomy, medaile, fotopráce ve výši 10.000 Kč,

24. Spolek přátel Frýdku-Místku, se sídlem Hlavní třída 109, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26528991, 
spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5157, zastoupený předsedou 
Ing. Helenou Vaškebovou na akci Štětcem proti nudě na materiál, nářadí, věcné odměny, občerstvení, propagaci, 
tisk, nájem, energie, vodu, likvidaci odpadu ve výši 5.000 Kč,

25. Spolek přátel Frýdku-Místku, se sídlem Hlavní třída 109, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26528991, 
spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5157, zastoupený předsedou 
Ing. Helenou Vaškebovou na akci Tradiční vánoce v Sokolíku na výtvarné potřeby, materiál, propagaci, autorské 
poplatky ve výši 5.000 Kč,

26. Spolek přátel Frýdku-Místku, se sídlem Hlavní třída 109, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26528991, 
spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5157, zastoupený předsedou 
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Ing. Helenou Vaškebovou na akci Šikovné ruce na materiál, vybavení, věcné odměny, občerstvení, propagaci 
a tisk, odvoz odpadu, nájem, voda, energie ve výši 5.000 Kč,

27. Spolek přátel Frýdku-Místku, se sídlem Hlavní třída 109, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26528991, 
spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5157, zastoupený předsedou 
Ing. Helenou Vaškebovou na akci Keramická pec aneb historie umění v praxi na materiál, vybavení, propagaci, 
nájem ve výši 7.000 Kč,

28. Junák – český skaut, středisko 8. pěšího pluku Slezského Frýdek-Místek, z. s. se sídlem 
28. října 781, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 47999853, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl L, vložka 38550, zastoupený vedoucím střediska Janem Tkáčem na akci Skautské jaro 
na tisk, kopírování, materiál, občerstvení, vstupné, věcné odměny ve výši 5.000 Kč,

29. Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 1301 Tuláci Frýdek-Místek, se sídlem Palkovická 418, 
Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 70632332, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl L, vložka 41407 zastoupený vedoucím oddílu Romanem Gachem na 2. kolo Českého poháru 
v turistickém závodě na nájem, propagaci, tisk, kancelářský materiál, hygienické potřeby, materiál, vybavení, 
medaile, věcné odměny, občerstvení, cestovné ve výši 30.000 Kč,

30. Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 19073 T.O.R , se sídlem El. Krásnohorské 105, 738 01 
Frýdek-Místek, IČ 70632618, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, 
vložka 41364, zastoupený vedoucím oddílu Mgr. Tomášem Chrobákem na letní tábor na materiál, cestovné, 
vybavení, stravování, potraviny ve výši 15.000 Kč,

31. Centrum maminek Broučci z.s., se sídlem Na kopečku 441, 739 25 Sviadnov, IČ 68334338, spolek 
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 4180, zastoupený předsedkyní Markétou 
Bortlovou na akci Karneval malých princezen na nájem, materiál, propagace, věcné odměny ve výši 4.000 Kč,

32. Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 
Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00601381, 
příspěvková organizace vedená v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, IZO 600016323, zastoupená 
ředitelem Mgr. Martinem Tobiášem na akci Anglické divadlo na materiál, vybavení, tisk, propagace, občerstvení 
ve výši 8.000 Kč,

33. Lumpíkov z.ú., se sídlem tř. T. G. Masaryka 1108, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 02859343, ústav 
zapsaný v rejstříku ústavů, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl U, vložka 4, zastoupený ředitelkou 
Petrou Petruškovou na letní tábor na dopravu, materiál, tisk ve výši 10.000 Kč, 

34. Junák – český skaut, středisko Kruh Frýdek-Místek, z. s. se sídlem Kostikovo náměstí 638, Frýdek, 738 
01 Frýdek-Místek, IČ 60341301, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, 
vložka 38571, zastoupený vedoucím střediska Tomášem Kikou na akci Se skauty o skautech na nájem, materiál, 
cestovné ve výši 3.000 Kč,

35. Junák – český skaut, středisko Kruh Frýdek-Místek, z. s. se sídlem Kostikovo náměstí 638, Frýdek, 738 
01 Frýdek-Místek, IČ 60341301, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, 
vložka 38571, zastoupený vedoucím střediska Tomášem Kikou na akci Freever na nájem, potraviny, trička ve 
výši 5.000 Kč,

b) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora výchovy, 
vzdělávání a zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2020“ se subjekty uvedenými v bodě 
a) usnesení dle příloh č. S/0100/2020/OŠKMaT až S/0111/2020/OŠKMaT a S/0113/2020/OŠKMaT až 
S/0135/2020/OŠKMaT k usnesení, uložené na OŠKMaT.

20/36/2020 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv 
o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora a rozvoj 
kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2020“ - OŠKMaT
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Rada města
a) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout    

o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora a rozvoj kulturních aktivit 
ve městě Frýdek-Místek na rok 2020“ níže uvedeným subjektům:

1. TŠ Just Dance, se sídlem Bahno - Štandl 1468, Frýdek-Místek, IČ 26559331, spolek zapsaný ve SR vedeném 
Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8527, zastoupený předsedkyní Mgr. Janou Šodkovou, 
na činnost /nájmy, doplnění kostýmů, drobné vybavení tanečního studia, startovné, organizace letní taneční školy 
- nájem, doprava/ ve výši Kč 70.000,--, 

2. TŠ Just Dance, se sídlem Bahno - Štandl 1468, Frýdek-Místek, IČ 26559331, spolek zapsaný ve SR vedeném 
Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8527, zastoupený předsedkyní Mgr. Janou Šodkovou, 
na akci „Just Dance Show“ /nájem, propagace, jednorázové kostýmy, materiál, kulisy, rekvizity, technické 
zajištění, pořadatelská služba, tisk/ ve výši Kč 25.000,--,

3. Spolek přátel Frýdku-Místku, se sídlem Hlavní třída 109, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26528991, 
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5157, zastoupený předsedkyní 
spolku Ing. Helenou Vaškebovou, na činnost dramatického souboru Koupelna /materiál, kulisy, kostýmy, 
propagace, tisk, nákup drobné techniky, nájem včetně energií a služeb, cestovné na vystoupení, technické 
zajištění/ ve výši Kč 10.000,--, 

4. Spolek přátel Frýdku-Místku, se sídlem Hlavní třída 109, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26528991, 
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5157, zastoupený předsedkyní 
spolku Ing. Helenou Vaškebovou, na akce „17. ročník festivalu mladých amatérských hudebních skupin Douši 
Buši“, „14. ročník festivalu amatérské divadelní tvorby Čerstvé na prkýnku“ a „14. ročník Sokolíkfestu“ /nájem 
včetně energií, honoráře, propagace, ceny, materiál, poplatky, technické zajištění, tisk a výlep plakátů/ ve výši 
Kč 20.000,--, 

5. Spolek přátel Frýdku-Místku, se sídlem Hlavní třída 109, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26528991, 
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5157, zastoupený předsedkyní 
spolku Ing. Helenou Vaškebovou, na činnost filmového miniklubu FK Sokolík /materiál, poplatky, propagace, 
tisk, poštovné a dopravné filmů, nájem včetně energií a služeb, OON včetně odvodů/ ve výši Kč 15.000,--, 

6. Divadelní spolek FAMUS, se sídlem Novodvorská 3478, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 42868238, 
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 290, zastoupený starostkou spolku 
Ludmilou Deutscherovou, na činnost /nájem, energie, revize, servis zabezpečovacího zařízení, pojištění, drobné 
opravy, materiál, propagace, materiál na zhotovení loutek, kulis, rekvizit a kostýmů, OON včetně odvodů, 
honoráře, poplatky, nákup zvukové techniky, účast na přehlídkách - doprava, ubytování a poplatky/ ve výši 
Kč 100.000,--, 

7. Impro FrMol z.s., se sídlem Jiřího Trnky 65, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 06501885, spolek zapsaný 
ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 16228, zastoupený předsedou Jaroslavem 
Ryšavým, na činnost /nájem vč. energií, nákup kamery a ozvučovací techniky, honoráře, soustředění - doprava, 
ubytování/ ve výši Kč 25.000,--, 

8. Luděk Lednický, nar. 22. 6. 1970, trvale bytem ******** ****** ********  , DIČ CZ006224962, 
na činnost D.N.A. (Divadlo nadšených amatérů) /nájem včetně energií, materiál na kulisy a rekvizity, poplatky, 
nákup drobné techniky/ ve výši Kč 40.000,--, 

9. Luděk Lednický, nar. 22. 6. 1970, trvale bytem ******** ****** ********, DIČ CZ006224962, 
na akci „3. ročník divadelně-hudebního festivalu BEZ OPONY /nájem, materiál, honoráře, propagace, technické 
zajištění/ ve výši Kč 20.000,--,

10. Radim Přidal, nar. 24. 9. 1988, trvale bytem ******** ****** ******** , na činnost kapely Behind the 
Door - vydání CD /pronájem nahrávacího studia, návrh obalu, realizace fyzického CD/ ve výši 
Kč 20.000,--,

11. ŽENSKÝ PĚVECKÝ SBOR BOHUSLAVA MARTINŮ, z.s. se sídlem Základní umělecká škola, Hlavní 
třída 11, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 60043687, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem 
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v Ostravě, oddíl L, vložka 2596, zastoupený předsedkyní Ing. Janou Korousovou, na činnost /propagace, 
honoráře, dopravné na koncerty, nájem, materiál, poplatky, doplnění oblečení, soustředění – nájem, ubytování, 
doprava/ ve výši Kč 55.000,--,

12. ŽENSKÝ PĚVECKÝ SBOR BOHUSLAVA MARTINŮ, z.s. se sídlem Základní umělecká škola, Hlavní 
třída 11, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 60043687, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem 
v Ostravě, oddíl L, vložka 2596, zastoupený předsedkyní Ing. Janou Korousovou, na akci „Charitativní koncert 
Jazz Christmas“ /pronájem, honoráře, notový materiál/ ve výši Kč 6.000,--,

13. Pěvecký sbor Smetana Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Katolický lidový dům, F. Čejky 450, 738 02 Frýdek-
Místek, IČ 47999713, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 1973, 
zastoupený předsedou sboru Lubomírem Červenkou, na činnost /dopravné a cestovné na koncerty, propagace, 
materiál, nájem, poplatky, honoráře a dopravné hudebníků, poštovné, úpravy, dovybavení a opravy hudebních 
nástrojů a kostýmů, pracovní soustředění - ubytování, doprava, nájem/ ve výši Kč 39.000,--, 

14. Pěvecký sbor Catena musica z.s., se sídlem J. Opletala 967, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 64120295, 
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3110, zastoupený předsedou sboru 
PaedDr. Ivem Katzlerem, na činnost /kopírování, honoráře, dopravné na koncerty, materiál, OON včetně 
odvodů, nájmy, dovybavení a opravy malých hudebních nástrojů a úborů, propagace, poštovné, poplatky, 
odměna dirigentu, účetní práce, členské příspěvky, soustředění – nájem, ubytování, doprava/ ve výši Kč 23.000,-

15. MUSICA TEMPLI, spolek pro studium duchovní hudby, se sídlem Československé armády č. ev. 481, 
Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 01293524, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl 
L, vložka 10661, zastoupený předsedkyní Ing Jarmilou Drozdovou, na činnost /honoráře, cestovné na festivaly 
a koncerty, materiál, propagace, kopírování, poplatky, nájmy, doplnění sborového oblečení a drobného majetku, 
přeprava, víkendové soustředění – nájem, ubytování, doprava/ ve výši Kč 80.000,--, 

16. MUSICA TEMPLI, spolek pro studium duchovní hudby, se sídlem Československé armády č. ev. 481, 
Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 01293524, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl 
L, vložka 10661, zastoupený předsedkyní Ing Jarmilou Drozdovou, na akce „Sborové hudební dílny“ 
a „Dušičkový koncert Naděje“ /nájem, propagace, kopírování, honoráře, pořízení zvukového záznamu, materiál, 
ubytování a doprava účinkujících, přepravné, poplatky/ve výši Kč 60.000,--, 

17. Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s., se sídlem Mozartova 2313, Místek, 738 01 Frýdek-
Místek, IČ 01854071, obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku OPS vedeném Krajským soudem 
v Ostravě, oddíl O, vložka 1199, zastoupená ředitelem Antonínem Žáčkem, na činnost společenského klubu 
/nájem, materiál kancelářský a pro rukodělné práce, poštovné, nákup rekvizit, občerstvení/ ve výši Kč 9.000,--, 

18. Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s., se sídlem Mozartova 2313, Místek, 738 01 Frýdek-
Místek, IČ 01854071, obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku OPS vedeném Krajským soudem 
v Ostravě, oddíl O, vložka 1199, zastoupená ředitelem Antonínem Žáčkem, na akce „Společenský večírek 
s kulturním vystoupením klientů“ a „Společenský večírek s mikulášskou nadílkou“ /nájem, honoráře, poštovné, 
materiál, propagace, tisk, občerstvení, doprava/ ve výši Kč 17.000,--, 

19. Za Chlebovice krásnější, se sídlem Staříčská 188, Chlebovice, 739 42 Frýdek-Místek, IČ 22890246, spolek 
zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9746, zastoupený předsedkyní Olgou 
Čaganovou, na činnost /propagace, průvodcovská činnost, materiál, drobná údržba a opravy, nájem, tiskoviny, 
upomínkové předměty/ ve výši Kč 30.000,--, 

20. Za Chlebovice krásnější, se sídlem Staříčská 188, Chlebovice, 739 42 Frýdek-Místek, IČ 22890246, spolek 
zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9746, zastoupený předsedkyní Olgou 
Čaganovou, na akci „Kulturní odpoledne pro občany Chlebovic a koncert k 700 letům obce“ /honoráře, OON 
včetně odvodů, materiál,  propagace/ ve výši Kč 20.000,--, 

21. Vlastivědný spolek Skaličanů, se sídlem Skalice, IČ 64120856, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským 
soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3289, zastoupený předsedou Miroslavem Melichaříkem, na činnost 
/pronájmy, provoz muzea – nájem včetně služeb, energie, materiál, kopírování, tisk, propagace, údržba + 
materiál, nákup sbírkových předmětů, knih a tiskovin, poplatky, otop, náklady spojené s uspořádáním výstavy 
k 25. výročí založení muzea/ ve výši Kč 5.000,--, 
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22. Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Frýdek-Místek, se sídlem Vodičná 1, Chlebovice, 739 42 
Frýdek-Místek, IČ 14613271, pobočný spolek zapsaný ve SR vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, 
vložka 41803, nezapsaný v OR, zastoupený předsedkyní Marií Knödlovou a členkou výboru Mgr. Ilonou 
Halešovou na činnost /cyklus akcí v Domě včelařů včetně akcí k 25. výročí založení muzea a k 700 letům obce – 
materiál, poplatky, propagace, poštovné, OON včetně odvodů, honoráře, cestovné, přepravné, lektorné, drobné 
odměny, technické zabezpečení/ ve výši Kč 50.000,--,

23. Matice slezská, pobočný spolek ve Frýdku-Místku, se sídlem Hasičská 3038, Frýdek, 738 01 Frýdek-
Místek, IČ 45239835, pobočný spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 
11798, zastoupený předsedou Ing. Jiřím Kotáskem, na činnost /nájem, poštovné, honoráře, kopírování, 
fotopráce, doprava na exkurze, propagace, materiál, tisk, poplatky/ ve výši Kč 8.000,--, 

24. Matice slezská, pobočný spolek ve Frýdku-Místku, se sídlem Hasičská 3038, Frýdek, 738 01 Frýdek-
Místek, IČ 45239835, pobočný spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 
11798, zastoupený předsedou Ing. Jiřím Kotáskem, na vydání sbírky k 30. výročí obnovení Matice „Slezské 
zemi XXXII.“ /materiál, kopírování, honorář, tisk, vazba, fotopráce/ ve výši Kč 6.000,--, 

25. Literární klub Petra Bezruče (LKPB) z. s., se sídlem Lesní 1827, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 
65892224, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3565, zastoupený 
předsedkyní Dajanou Zápalkovou, na činnost /poštovné, materiál, kopírování, tisk almanachu, sborníků,
časopisu a kalendáře, propagace, poplatky, honoráře, nájmy, ceny do soutěže/ ve výši Kč 25.000,--,

26. Literární klub Petra Bezruče (LKPB) z. s., se sídlem Lesní 1827, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 
65892224, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3565, zastoupený 
předsedkyní Dajanou Zápalkovou, na akci „Beskydská lavečka“ /tisk sborníku, honoráře přednášejícím, 
nájmy,ubytování, občerstvení, poštovné, propagace/ ve výši Kč 10.000,--,

27. Fotoklub Art Collegium Frýdek-Místek z.s., se sídlem Hlavní třída 111, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 
61964131, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2866, zastoupený 
předsedou Miroslavem Žiškou, na činnost /účastnické poplatky, cestovné a ubytování na fotosoutěžích v ČR, 
poštovné, poplatek za web a účetní služby, provoz Galerie Fotoklubu – poštovné, propagace, materiál, nájem/ 
ve výši Kč 16.000,--, 

28. Fotoklub Art Collegium Frýdek-Místek z.s., se sídlem Hlavní třída 111, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 
61964131, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2866, zastoupený 
předsedou Miroslavem Žiškou, na akci „23. ročník fotosoutěže pro mladé autory“ /propagace, ceny, materiál, 
poštovné/ ve výši Kč 10.000,--,

29. Pobeskydský spolek přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku, se sídlem Prokopa Holého 400, Frýdek, 
738 01 Frýdek-Místek, IČ 64120864, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, 
vložka 1758, zastoupený předsedou PhDr. Karlem Bogarem, na činnost /přednášky, výstavy a projekt propagace 
výtvarným uměním - tisk, kopírování, nájem, propagace, poštovné, honoráře, materiál, poplatky, doprava/ 
ve výši Kč 16.000,--, 

30. Pobeskydský spolek přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku, se sídlem Prokopa Holého 400, 738 01 
Frýdek-Místek, IČ 64120864, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 
1758, zastoupený předsedou PhDr. Karlem Bogarem, na vydání XI. výtvarného tisku - Kalendář lokalit Frýdku-
Místku /tisk, materiál, grafické zpracování, honoráře, cestovné/ ve výši Kč 14.000,--, 

31. Katolický lidový dům v Místku z.s., se sídlem F. Čejky 450, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 16628756, 
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 380, zastoupený předsedkyní 
Ing. Hanou Olkovou a místopředsedkyní Ing. Janou Kohutovou, na činnost /dramatické a integrační pořady, 
hudebně literární večery, výstavy a přednášky - honoráře, propagace, cestovné a občerstvení účinkujícím, 
poštovné, OON včetně odvodů, materiál, nájmy včetně energií a služeb, ceny soutěžícím/ ve výši Kč 100.000,--, 

32. Katolický lidový dům v Místku z.s., se sídlem F. Čejky 450, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 16628756, 
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 380, zastoupený předsedkyní 
Ing. Hanou Olkovou a místopředsedkyní Ing. Janou Kohutovou, na akci „18. ročník festivalové přehlídky 
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dětských pěveckých sborů“ /propagace, občerstvení účinkujícím, OON včetně odvodů, honoráře, materiál, ceny, 
poštovné, dopravné souborů, nájem/ ve výši Kč 35.000,--, 

33. “Jazz v Beskydech o.s.“, se sídlem Potoční 1228, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22761403, spolek 
zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10074, zastoupený ředitelem sdružení 
Janem Bednaříkem, na činnost /koncerty - honoráře účinkujícím/ ve výši Kč 50.000,--,

34. Spolek pro Faunapark ve Frýdku-Místku, se sídlem Horymírova 369, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 
02900807, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 12382, zastoupený 
předsedou Petrem Dvořáčkem a členkou výboru Petrou Vlasákovou, na cyklus kulturních akcí pro veřejnost 
konaný ve Faunaparku /materiál, poplatky, propagace, technické zajištění, honoráře, nákup drobného 
dlouhodobého hmotného majetku pro kulturní akce/ ve výši Kč 25.000,--,

35. Kulturní spolek Kavárna Stará pošta, z.s., se sídlem U Staré pošty 53, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 
08717427, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 18957, zastoupený 
předsedou Michalem Horníčkem, MBA, na činnost /koncerty, přednášky a výstavy  - honoráře účinkujícím/ 
ve výši Kč 20.000,--,

36. Daniel Virág, se sídlem Kostikovo náměstí 646, 738 01 Frýdek-Místek - Frýdek, IČ 47197340, nezapsaný 
v OR, na činnost hudební školy /nájem, energie/ ve výši Kč 10.000,--,

37. Spolek Filip Neri, se sídlem Příborská 38, Zelinkovice, 739 42 Frýdek-Místek, IČ 60043431, spolek 
zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2588, zastoupený předsedou Tomášem 
Pelcem, na akci „Svatojánské kulturní léto 2020“ /propagace, honoráře, materiál, poštovné, OON včetně odvodů, 
technické zajištění, nájem včetně energie, poplatky, občerstvení účinkujícím/ ve výši Kč 55000,--, 

38. AGORA FM - spolek pro umění a filosofii, se sídlem Jiráskova 491, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 
01524178, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10854, zastoupený 
předsedou Michaelem Šlehoferem, na akce „Křížová cesta, Čtení místa, Beseda s Fr. Čuňasem Stárkem, Koncert 
proti totalitě a nesvobodě, Šomafest a Mágův máj“ /nájem prostor, techniky a mobilních toalet, propagace, tisk, 
materiál, honoráře a cestovní výlohy účinkujících, pronájmy, pořadatelská služba/ ve výši Kč 80.000,--, 

39. Spolek TAM (Talenti a muzikologové), se sídlem Svatopluka Čecha 1498, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 66934052, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3860, zastoupený 
předsedou Ing. Michalem Smolánem, na akce „Talent 2020“ a „StounTalent 2020“ /propagace, materiál, 
poštovné, kopírování, nájem včetně služeb, honoráře, technické zajištění, OON včetně odvodů, tisk a výlep 
plakátů/ ve výši Kč 60.000,--, 

40. Jiří Sachr, se sídlem Stanislava Kostky Neumanna 1641, 738 01 Frýdek-Místek - Frýdek, IČ 48765376, 
nezapsaný v OR, na vydávání měsíčníku Frýdecko-Místecký patriot /tisk, distribuce, grafické práce/ ve výši 
Kč 20.000,--,

b) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout    
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora 
a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2020“ se subjekty uvedenými v bodě a) usnesení dle 
příloh č. 1/OŠKMaT/DP PaRKA/2020 až 40/OŠKMaT/DP PaRKA/2020 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT.

c) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout    
o neposkytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě 
Frýdek-Místek na rok 2020“ níže uvedeným subjektům:

41. Daniel Virág, se sídlem Kostikovo náměstí 646, 738 01 Frýdek-Místek - Frýdek, IČ 47197340, nezapsaný 
v OR, na Talent 2020 ve výši Kč 50.000,--,

42. AGORA FM - spolek pro umění a filosofii, se sídlem Jiráskova 491, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 01524178, 
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10854, zastoupený statutárním 
zástupcem Michaelem Šlehoferem, na činnost ve výši Kč 150.000,--,
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43. Spolek Madleine, se sídlem Maxe Švabinského 2224, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26599198, spolek zapsaný 
ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5619, zastoupený předsedkyní Libuší Štrochovou 
na akci „Děti k dětem - Benefiční koncert 2020“ ve výši Kč 57.000,--,

44. Kulturní spolek Kavárna Stará pošta, z.s., se sídlem U Staré pošty 53, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 
08717427, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 18957, zastoupený 
předsedou Michalem Horníčkem, MBA, na akci „Vítání léta u Staré pošty“ ve výši Kč 150.000,--,

45. Katolický lidový dům v Místku z.s., se sídlem F. Čejky 450, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 16628756, 
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 380, zastoupený předsedkyní 
Ing. Hanou Olkovou a místopředsedkyní Ing. Janou Kohutovou, na akci „Sekání pro zdravotně postižené“ 
ve výši Kč 20.000,--, 

46. FK Chlebovice 1963 z.s., se sídlem K Lomu 305, Chlebovice, 739 42 Frýdek-Místek, IČ 01530798, spolek 
zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10861, zastoupený předsedou Ctiradem 
Odstrčilem, na „Cyklus akcí v Chlebovicích u příležitosti 700 let obce“ ve výši Kč 85.000,--,

47. WEST CENTRAL SERVICES s.r.o., se sídlem Bahno-Rovňa 1347, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 
06208053, spolek zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 71057, zastoupený 
jednatelem Radkem Menšíkem, na akci „Oktoberfest na Olešné“ ve výši Kč 98 600,--.

21/36/2020 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv 
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2020 – odbor 
ŠKMaT, kultura  

Rada města
a) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout 
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2020 níže uvedeným subjektům:

1. Soubor lidových písní a tanců Ostravica, z.s. se sídlem Lískovec 305, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 47861533, 
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 1999, zastoupený předsedkyní 
Radkou Jirsovou, na částečnou úhradu nákladů spojených s uspořádáním cyklu akcí k 60. výročí trvání souboru 
/nájmy vč. služeb a energií, propagace, technické zajištění, materiál, OON vč. odvodů/ ve výši 250.000 Kč, 

2. Krasomil, z.s. se sídlem Bulharská 736/32, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ 07491948, spolek zapsaný ve SR 
vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl L, vložka 70950, zastoupený předsedkyní Mgr. Radanou Šatánkovou, 
Dis., na částečnou úhradu nákladů spojených s uspořádáním cyklu kulturních akcí a literárně-hudebních pořadů 
v Kniháriu Antikvariát na náměstí Svobody ve Frýdku-Místku /propagace, materiál, technické zajištění, 
umělecké honoráře, doprava umělců, pronájmy vč. energií, občerstvení/ ve výši 20.000 Kč,  

3. Dětský folklorní soubor Ostravička z.s. se sídlem Maxima Gorkého 405, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 
47861673, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2047, zastoupený 
předsedkyní Radanou Polachovou, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na festivalu v Maroku 
/doprava,  ubytování/ ve výši 300.000 Kč,  

4. Pěvecký sbor Catena musica z.s., se sídlem J. Opletala 967, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 64120295, 
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3110, zastoupený předsedou sboru 
PaedDr. Ivem Katzlerem, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na Mezinárodním festivalu sborového 
zpěvu v Mnichově /dopravné, ubytování/ ve výši Kč 35.000,--.

b) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout    

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2020 
se subjekty uvedenými v bodě a) usnesení dle příloh č. 1/OŠKMaT/R/2020 až 4/OŠKMaT/R/2020 
k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT.
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22/36/2020 Souhlas s přijetím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje a s uzavřením smlouvy na rok 2020 pro příspěvkovou organizaci 
Městská knihovna Frýdek-Místek - OŠKMaT

Rada města
souhlasí 
s přijetím účelové neinvestiční dotace z  rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 pro organizaci 
Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Jiráskova 506, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 47999721, a s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi 
Moravskoslezským krajem jako poskytovatelem a Městskou knihovnou Frýdek-Místek jako příjemcem, 
na realizaci projektu s názvem „Zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven na rok 2020“, a to ve výši 
1.163.000 Kč.

23/36/2020 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sportoviště za účelem 
provozování sportovní činnosti v hale Polárka ve Frýdku-Místku pro bruslení 
žáků základních škol v sezóně jaro 2020 - OŠKMaT 

Rada města
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sportoviště za účelem provozování sportovní činnosti v hale 
Polárka ve Frýdku-Místku pro bruslení žáků základních a mateřských škol v sezóně jaro 2020 s níže uvedeným 
subjektem:

Sportplex Frýdek-Místek, s. r. o., se sídlem Na Příkopě 3726, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26829495, zapsaná 
v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 26914, zastoupená jednatelem společnosti Ing. Janem 
Damkem dle přílohy č. 1/OŠKMaT/2019/Če k tomuto usnesení.

24/36/2020 Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města v roce 
2020 - Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Rada města
rozhodla

1. o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2020 níže uvedenému subjektu

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s., se sídlem Přemyslovců 832/50, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava, IČ 22831738, spolek zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 
8751, zastoupený předsedkyní paní Marcelou Reichelovou, na činnost poradny ve Frýdku-Místku (cestovní 
náklady, telefonní poplatky, propagaci a info letáky pro spotřebitele, mzdové náklady zaměstnance poskytujícího 
činnost v poradně), ve výši 15.000,- Kč.

2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2020 se subjektem 
uvedeným v bodě 1. usnesení dle přílohy č. 1, uložené na živnostenském úřadě.

25/36/2020 Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z Programu 
regenerace města Frýdek-Místek pro rok 2020 – odbor územního rozvoje 
a stavebního řádu

Rada města
doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout

a) o poskytnutí neinvestičních dotací z Programu regenerace města Frýdek-Místek pro rok 2020 
subjektům uvedeným v odstavci II. pod body 1 až 2,

b) o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací mezi statutárním městem Frýdek-
Místek a následujícími subjekty:

1.   Eliška Janečková, trvale bytem ******** ****** ******** , ve výši 6.000 Kč na výdaje spojené s obnovou 
domu č. p. 35, Farní, Frýdek-Místek, (nátěr severní a východní části střechy domu) dle přílohy 
č. S/0149/2020/OÚRaSŘ k tomuto usnesení.
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2.    Mgr. Michal Merta, trvale bytem ******** ****** ********, Mgr. Leda Mertová, trvale bytem ******** 
****** ******** , zastoupena Mgr. Michalem Mertou, ve výši 218.900 Kč na výdaje spojené s obnovou 
domu č. p. 47, Zámecké nám., Frýdek-Místek, (oprava fasády, nátěry oken a oprava střechy) dle přílohy 
č. S/0165/2020/OÚRaSŘ k tomuto usnesení.

26/36/2020 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu 
regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou ve 
Frýdku-Místku na rok 2020 – odbor územního rozvoje a stavebního řádu

Rada města
doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout

a) o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující 
fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2020 subjektu uvedenému v odstavci b),

b) o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi statutárním městem 
Frýdek-Místek a následujícím subjektem:

Ivo Kuběja, trvale bytem ******** ****** ******** , Eva Kubějová, trvale bytem ******** ****** 
********  , zastoupena Ivo Kubějou, ve výši 300.000 Kč na výdaje spojené s obnovou domu č. p. 360, Dr. 
Vančury, Frýdek-Místek (obnova fasády a klempířských prvků, obnova balkonů, výměna sklepních oken a 
vstupních dveří a obnova oplocení) dle přílohy č. S/0168/2020/OÚRaSŘ k tomuto usnesení.

27/36/2020 Návrh na uzavření smluv o poskytnutí investičních dotací z dotačního 
programu Podpora pořízení hybridních automobilů na rok 2020 – odbor 
územního rozvoje a stavebního řádu

Rada města
doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout

a) o poskytnutí investičních dotací z dotačního programu Podpora pořízení hybridních automobilů na rok 
2020 subjektům uvedeným v odstavci b) pod body 1 až 3,

b) o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí investičních dotací mezi statutárním městem 
Frýdek-Místek a následujícími subjekty:
1. Bohdan Biječek, IČO 67689256, Ostravská 511, 73801 Frýdek-Místek, ve výši 75.000 Kč na výdaje 

spojené s pořízením automobilu s plně hybridním pohonem vybaveným elektromotorem (FHEV) 
TOYOTA COROLLA TOURING SPORTS dle přílohy č. S/0147/2020/OÚRaSŘ k tomuto usnesení.

2. Jan Kovář, IČO 18478425, Těšínská 1115, 73801 Frýdek-Místek, ve výši 75.000 Kč na výdaje spojené 
s pořízením automobilu s plně hybridním pohonem vybaveným elektromotorem (FHEV) TOYOTA C-HR 
HYBRID NG16 5HB 1.8 VVT-i-E-CVT dle přílohy č. S/0148/2020/OÚRaSŘ k tomuto usnesení.

3. Jakub Nantl, IČO 63015366, Elišky Servátkové 473, 73801 Frýdek-Místek, ve výši 75.000 Kč na výdaje 
spojené s pořízením automobilu s plně hybridním pohonem vybaveným elektromotorem (FHEV) 
TOYOTA COROLLA dle přílohy č. S/0145/2020/OÚRaSŘ k tomuto usnesení.

28/36/2020 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace sdružení Region Beskydy
Rada města
doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout  

1. o poskytnutí neinvestiční dotace sdružení Region Beskydy ve výši 500 000,- Kč na financování 
propagačních aktivit Regionu Beskydy v oblasti cestovního ruchu, financování aktivit souvisejících 
s přípravou a realizací projektů přeshraniční spolupráce v rámci programu INTERREG V-A Česká 
republika – Polsko a INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika, financování provozních 
výdajů včetně výdajů souvisejících se zabezpečením a udržováním majetku sdružení a na financování 
sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit realizovaných v rámci Euroregionu Beskydy.
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2. o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi statutárním městem Frýdek-Místek, se sídlem 
Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 00296643, zastoupeným primátorem 
Mgr. Michalem Pobuckým, DiS. a sdružením Region Beskydy, se sídlem Náměstí svobody 6, Místek, 
73801 Frýdek-Místek, IČO: 70632073, zastoupeným předsedou představenstva Karlem Deutscherem 
a místopředsedkyní představenstva Ing. Danou Novákovou dle přílohy č. 1 k usnesení.

29/36/2020 Sbírkový program DARUJ F≈M
Rada města 
1. rozhodla
a) o zařazení účelu „Nové varhany pro kostel sv. Cyrila a Metoděje v Chlebovicích“ do sbírkového programu 
„DARUJ F≈M“.

b) o zařazení účelu „Workoutové hřiště a zábavně-relaxační zázemí pro veřejnost u chaty Prašivá“ do sbírkového 
programu „DARUJ F≈M“.

2. souhlasí
a) s konáním veřejné sbírky „DARUJ F≈M – Nové varhany pro kostel sv. Cyrila a Metoděje v Chlebovicích“, 
která se uskuteční v termínu od 1. 4. 2020 do 4. 12. 2020. Účelem sbírky je získání peněžních prostředků pro 
Římskokatolickou farnost Chlebovice, se sídlem Pod Kabáticí 111, Chlebovice, 738 42 Frýdek-Místek, IČO 
68157916 na pořízení nových varhan pro kostel sv. Cyrila a Metoděje v Chlebovicích.

b) s konáním veřejné sbírky „DARUJ F≈M – Workoutové hřiště a zábavně-relaxační zázemí pro veřejnost u 
chaty Prašivá“, která se uskuteční v termínu od 1. 4. 2020 do 4. 12. 2020. Účelem sbírky je získání peněžních 
prostředků pro spolek KČT, odbor Beskydy, se sídlem Vyšní Lhoty 200, 739 51 Vyšní Lhoty, IČO 02773562 na 
doplnění workoutového hřiště a vybudování zábavně-relaxačního zázemí pro veřejnost u chaty Prašivá.

3. doporučuje zastupitelstvu města zavázat se

a) k poskytnutí daru Římskokatolické farnosti Chlebovice, se sídlem Pod Kabáticí 111, Chlebovice, 738 42 
Frýdek-Místek, IČO 68157916 ve výši částky vybrané ve veřejné sbírce s názvem „DARUJ F≈M – Nové 
varhany pro kostel sv. Cyrila a Metoděje v Chlebovicích“ (mimo částky darované z veřejných zdrojů) od jejího 
zahájení do 31. 10. 2020, maximálně však ve výši 200 tis. Kč.

b) k poskytnutí daru spolku KČT, odbor Beskydy, se sídlem Vyšní Lhoty 200, 739 51 Vyšní Lhoty, IČO 
02773562 ve výši částky vybrané ve veřejné sbírce s názvem „DARUJ F≈M – Workoutové hřiště a zábavně-
relaxační zázemí pro veřejnost u chaty Prašivá“ (mimo částky darované z veřejných zdrojů) od jejího zahájení do 
31. 10. 2020, maximálně však ve výši 100 tis. Kč.

30/36/2020 Hospodaření s majetkem statutárního města Frýdku-Místku
Rada města
a) schvaluje
1. záměr statutárního města Frýdek-Místek uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu uzavřené dne 12.06.2019, 
mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako pronajímatelem a LEUVEN Invest s.r.o., se sídlem Černá cesta 
1871, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 24270555 jako nájemcem, kdy předmětem nájmu je část pozemku 
p.č. 70 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 32 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Zámecké 
náměstí), která je užívána za účelem umístění a provozování venkovního posezení, dle Přílohy č. 1 k usnesení.
Obsahem dodatku č. 1 bude změna nájemní smlouvy v části týkající doby sezónního užívání předmětu nájmu a 
to tak, že se doba sezónního užívání předmětu nájmu od 01.05. do 30.09. příslušného roku mění na dobu nájmu 
od 01.04. – 31.10. příslušného roku.

2. záměr statutárního města Frýdek-Místek prodat část pozemku p.č. 3611/1 ostatní plocha – ostatní komunikace 
o výměře cca 20 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Skautská), dle Přílohy č. 2 k usnesení.
3. záměr statutárního města Frýdek-Místek pronajmout část pozemku p.č. 3611/1 ostatní plocha – ostatní 
komunikace o výměře 20 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Skautská), dle Přílohy č. 2 k usnesení.

4. záměr statutárního města Frýdek-Místek pronajmout část pozemku p.č. 276/1 ost. plocha - zeleň o výměře 8 
m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Frýdlantská), dle Přílohy č. 4 k usnesení.



28

5. záměr statutárního města Frýdek-Místek pronajmout část pozemku p.č. 276/1 ost. plocha - zeleň o výměře 3 
m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Frýdlantská), dle Přílohy č. 5 k usnesení.

6.  záměr statutárního města Frýdek-Místek pronajmout část pozemku p.č. 706/43 ostatní plocha – zeleň o 
výměře 20 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Prokopa Holého), dle Přílohy č. 6 k usnesení.

7. záměr prodat dva ideální spoluvlastnické podíly, každý ve výši 1/3 vzhledem k celku nemovité věci - 
pozemku p.č. 1699/22, ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 101 m2,  dva ideální spoluvlastnické podíly, každý 
ve výši 1/3 vzhledem k celku nemovité věci - části pozemku p.č. 1699/7, ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 
cca 19 m2 a dva ideální spoluvlastnické podíly, každý ve výši 1/3 vzhledem k celku nemovité věci - části 
pozemku p.č. 1699/1, ostatní plocha – jiná plocha, o výměře cca 3 m2, vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (8. 
pěšího pluku), kdy součástí uvedených pozemků je stavba schodiště a zvedací plošiny pro bezbariérový přístup, 
dle Přílohy č. 7 k usnesení.

b) neschvaluje

8. záměr statutárního města Frýdek-Místek prodat část pozemku p.č. 1452/2 ostatní plocha – ostatní komunikace 
o výměře cca 150 m2, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (Baščica), dle Přílohy č. 8 k usnesení.

9. záměr statutárního města Frýdek-Místek prodat část pozemku p.č. 1062/2 ostatní plocha – ostatní komunikace 
o výměře cca 260 m2, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (Na Kamenci), dle Přílohy č. 9 
k usnesení.

10. záměr statutárního města Frýdek-Místek prodat část pozemku p.č. 7634/1 vodní plocha – koryto vodního 
toku přirozené nebo upravené o výměře cca 10 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Těšínská), dle Přílohy č. 
10 k usnesení. 

11. záměr statutárního města Frýdek-Místek pronajmout část pozemku p.č. 7634/1 vodní plocha – koryto 
vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 10 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Těšínská), dle Přílohy 
č. 10 k usnesení.

12. záměr statutárního města Frýdek-Místek pronajmout část pozemku p.č. 5196/96 ostatní plocha – zeleň o 
výměře 2 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Heydukova), dle Přílohy č. 11 k usnesení.

13. záměr statutárního města Frýdek-Místek prodat část pozemku p.č. 1636/1 ostatní plocha – sportoviště a 
rekreační plocha o výměře cca 974 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Jiřího z Poděbrad), dle Přílohy č. 3 
k usnesení.

14. záměr statutárního města Frýdek-Místek prodat část pozemku p.č. 2050/29 ostatní plocha – zeleň o výměře 
80 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Anenská), dle Přílohy č. 12 k usnesení.

15. záměr statutárního města Frýdek-Místek prodat pozemek  p.č. 4318 trvalý travní porost  o výměře 1551 m2, 
k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Bahno-Rovňa), dle Přílohy č. 13 k usnesení.

c) rozhodla

16. a)  o nabytí nehmotné nemovité věci - věcného práva - zřízením služebnosti inženýrské sítě k částem 
pozemků p. č. 100 trvalý travní porost a p.č. 101 zahrada, oba v k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek - 
Místek, manžely Ing. Martinem Musálkem a Mgr. Janou Jeckelovou Musálkovou, bytem ******** ****** 
********, ve prospěch statutárního města Frýdek-Místek, a to služebnosti spočívající v právu zřídit, provozovat, 
udržovat a opravovat na služebných pozemcích inženýrskou síť - kanalizační řad v rámci stavby „Frýdek-Místek 
– odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky – část 1 – kanalizace Skalice“, 
v právu provádět úpravy za účelem modernizace nebo zlepšení výkonnosti této inženýrské sítě, a dále v právu 
vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a 
úpravami inženýrské sítě, za jednorázovou úplatu ve výši 80.000 Kč. 
b)  o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k částem pozemků p. č. 100 
trvalý travní porost a p.č. 101 zahrada, oba v k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek - Místek, mezi 
statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím oprávněným na straně jedné a manžely Ing. Martinem 
Musálkem a Mgr. Janou Jeckelovou Musálkovou, bytem ******** ****** ********, jako budoucími 
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povinnými na straně druhé, týkající se zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Frýdek-Místek dle 
bodu a) tohoto usnesení. Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena do 90 dnů ode dne, kdy budoucí 
oprávněný předloží budoucím povinným geometrický plán, v němž bude graficky vyjádřen rozsah práva 
budoucího oprávněného ze služebnosti, dle Přílohy č. 14 k usnesení.

31/36/2020 Hospodaření s majetkem statutárního města – prodej a nabytí nemovitých 
věcí

Rada města
doporučuje zastupitelstvu města 
a) zrušit
1.  usnesení č. III./3a/3.2./22. z 23. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 21.05.2018, 
které zní:
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo
a) o nabytí pozemku p.č. 5750/13 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 24 m2, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (Akátová) od Ing. Reného a Ing. Mgr. Ireny Schwarczových, bytem ******** ****** ********, 
za kupní cenu 218 Kč/m2. Nabytí pozemku bude realizováno po výmazu zástavního práva smluvního. 
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím 
kupujícím a Ing. Reném a Mgr. Irenou Schwarczovými, bytem ******** ****** ********,  jako budoucími 
prodávajícími na pozemek p.č. 5750/13 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 24 m2, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (Akátová), za kupní cenu 218 Kč/m2. Kupní smlouva bude uzavřena za předpokladu, kdy na 
předmětném pozemku nebude váznout omezení vlastnického práva zástavním právem smluvním, a to nejpozději 
do dvou let ode dne rozhodnutí zastupitelstva o nabytí pozemku.“

2. usnesení č. III./3a/3.2/25. z 5. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 05.06.2019, které 
zní:
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo
o nabytí pozemků p.č. 675/1 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 718 m2, p.č. 675/2 ostatní plocha – jiná 
plocha o výměře 1.372 m2 a p.č. 7610/18 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 395 m2, vše k.ú. 
Frýdek, obec Frýdek-Místek (Bruzovská), od České republiky, kdy právem hospodařit s majetkem státu 
disponuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 
12800 Praha 2, IČO: 69797111, a to bezúplatně.“

b) rozhodnout

3. o prodeji pozemku p.č. 5123/6 zahrada o výměře 163 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nová Osada) 
Petře Židkové, bytem ******** ****** ********, za kupní cenu 500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je 
platná po dobu 1 roku od schválení zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění 
zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

4. o prodeji části pozemku p.č. 3151/5 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 75 m2, k.ú. Frýdek, 
obec Frýdek-Místek (Na Poříčí) Markovi Majerníčkovi, bytem ******** ****** ********, za kupní cenu 380 
Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 1 roku od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah 
převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění 
zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. 

5. o prodeji části pozemku p.č. 3660/1 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 4 m2, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (Divišova) manželům Václavovi a Květoslavě Švrčinovým, bytem ******** ****** ********, 
za kupní cenu 910 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 1 roku od schválení zastupitelstvem 
města. Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke 
dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

6.  o prodeji části pozemku p.č. 3640/5 zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr o výměře cca 5 m2, k.ú. 
Frýdek, obec Frýdek-Místek (Gajdošova) Jiřině Kopcové, bytem ******** ****** ********, za kupní cenu 
910 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 1 roku od schválení zastupitelstvem města. Přesný 
rozsah převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění 
plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. 
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7. o prodeji části pozemku p.č. 3640/5 zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr o výměře cca 5 m2, k.ú. 
Frýdek, obec Frýdek-Místek (Gajdošova) Matějovi Kopcovi, bytem ******** ****** ********, za kupní cenu 
910 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 1 roku od schválení zastupitelstvem města. Přesný 
rozsah převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění 
plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. 

8. o prodeji části pozemku p.č. 3649/1 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 25 m2, k.ú. Frýdek, 
obec Frýdek-Místek (Skautská) Renátě Vodičkové, bytem ******** ****** ********, za kupní cenu 910 
Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 1 roku od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah 
převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění 
zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. 

9. o prodeji části pozemku p.č. 3649/1 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 8 m2, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (Skautská) Danuši Vaňkové, bytem  ******** ****** ********, za kupní cenu 910 Kč/m2, 
přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 1 roku od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah 
převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění 
zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. 

10. o prodeji části pozemku p.č. 3649/1 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 2 m2, k.ú. Frýdek, 
obec Frýdek-Místek (Skautská) manželům Ladislavovi a Elišce Sukaných, bytem ******** ****** ********, 
za kupní cenu 910 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 1 roku od schválení zastupitelstvem 
města. Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke 
dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. 

11. o prodeji ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 vzhledem k celku nemovité věci - pozemku p.č. 
3528 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 207 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Míru), vlastníku bytové 
jednotky č. 1324/3 v bytovém domě č.p. 1324 na pozemku p.č. 3528 v k.ú. Frýdek, za kupní cenu ve výši 740 
Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 1 roku od schválení zastupitelstvem města. Pokud tento 
převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

12. o prodeji pozemků p.č. 1415/23 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 301 m2, p.č. 1415/27 ostatní plocha – 
jiná plocha o výměře 35 m2, p.č. 1415/45 ostatní plocha – zeleň o výměře 67 m2, p.č. 1415/50 ostatní plocha – 
zeleň o výměře 50 m2, p.č. 1415/56 ostatní plocha – zeleň o výměře 172 m2, a části pozemku p.č. 323/6 ostatní 
plocha – ostatní komunikace o výměře cca 80 m2, vše k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek 
(kravín Skalice), společnosti RenoFarma Beskyd, a.s., se sídlem č.p. 919, 73941 Palkovice, IČO: 04850904, za 
kupní cenu ve výši 700 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 1 roku od schválení 
zastupitelstvem města. Přesný rozsah (výměra) převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem. 
Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou 
sazbu daně.

13. o prodeji části pozemku p.č. 3619/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 220 m2, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (Křižíkova) spoluvlastníkům stavby občanské vybavenosti č.p. 3278 na pozemku p.č. 3619/1 
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Frýdek, za kupní cenu ve výši 765 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je 
platná po dobu 1 roku od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah (výměra) převáděné části pozemku 
bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak 
bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

14. o prodeji pozemků p.č.  886/2 ostatní plocha – zeleň o výměře 125 m2, p.č. 891/2 ostatní plocha – zeleň o 
výměře 381 m2 a p.č. 892/1 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 181 m2, vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
(Komenského) vlastníkům bytových jednotek v bytovém domě č.p. 438 na pozemku p.č. 891/1 zastavěná plocha 
a nádvoří v k.ú. Místek, kteří projeví zájem o odkup předmětných pozemků, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2, 
přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 1 roku od schválení zastupitelstvem města. Pokud tento převod 
bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

15. o prodeji části pozemku p.č. 1128/18 trvalý travní porost o výměře cca 220 m2 a pozemku p.č. 1126/4 
zahrada o výměře 136 m2, vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Vojtěcha Martínka), Dagmar Filipové, bytem 
******** ****** ********. Kupní cena části pozemku p.č. 1128/18 je 790 Kč/m2 a kupní cena pozemku  p.č. 
1126/4 je 210 Kč/m2, přičemž tyto výše kupních cen jsou platné po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem 
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města. Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke 
dni uskutečnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.
Podmínkou realizace prodeje je předchozí: 
 vytýčení vedení veřejného osvětlení (dále jen „VO“) včetně sloupů VO městem umístěných na pozemcích 

p.č. 1128/18 a p.č. 1126/4, vše k.ú. Místek, 
 zřízení služebnosti k pozemkům p.č. 1128/18 a p.č. 1126/4, vše k.ú. Místek, ve prospěch města spočívající 

v právu umístit, užívat, udržovat, kontrolovat, provádět stavební úpravy, opravy, rekonstrukce a 
modernizaci VO, 

 zřízení služebnosti k pozemku p.č. 1128/18, k.ú. Místek, ve prospěch města spočívající v právu provádět 
opravy, rekonstrukce a modernizaci místní komunikace nacházející se na pozemku p.č. 1128/1, k.ú. Místek, 
ohraničené obrubníkem (dále jen „místní komunikace“), pokud bude prodej části pozemku p.č. 1128/18, k.ú. 
Místek, zasahovat až k této místní komunikaci, nebo odměření části pozemku p.č. 1128/18, k.ú. Místek tak, 
aby ve vlastnictví města zůstal pruh o šířce minimálně 0,5 m podél obrubníku místní komunikace, 

 zaměření skutečného stavu místní komunikace (oblouk v křižovatce ulice Nová a Vojtěcha Martínka), 
 zaměření kanalizace, která je součástí místní komunikace, zejména kanalizační vpusti a odvodňovacího žlabu  

na pozemku p.č. 1126/4, k.ú. Místek,  
 zřízení služebnosti k pozemku p.č. 1126/4, k.ú. Místek, ve prospěch města spočívající v právu umístit, užívat, 

udržovat, kontrolovat, provádět stavební úpravy, opravy, rekonstrukce a modernizace kanalizace, která je 
součástí místní komunikace, zejména kanalizační vpusti a odvodňovacího žlabu.

16. o prodeji pozemku p.č. 1126/10 zahrada o výměře 40 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Nová), Dagmar 
Filipové, bytem ******** ****** ********, za kupní cenu 675 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná 
po dobu 1 roku od schválení zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění 
zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

17. o nabytí pozemku p.č. 5189/353 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 248 m2, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (Lískovecká), od podílových spoluvlastníků Mgr. Ivo Bajera a Helmtraude Zubkové, oba bytem 
******** ****** ******** *****, za kupní cenu 195 Kč/m2.

18. o nabytí pozemku p.č. 6403/50 zahrada o výměře 4 m2 a části pozemku p.č. 1413 zahrada, nově odměřené 
geometrickým plánem č. 5992-77/2019 ze dne 05. 08. 2019 a označené jako pozemek p.č. 1413/3 zahrada o 
výměře 276 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (ul. Sadová), od České republiky, kdy právem hospodařit 
s majetkem státu disponuje Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3, IČO: 
1312774, za celkovou kupní cenu ve výši 51.400 Kč. Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

19. o nabytí části pozemku p.č. 1422 lesní pozemek, nově odměřené geometrickým plánem č. 1323-123/2019 ze 
dne 02.12.2019 a označené jako pozemek p.č. 1422/3 lesní pozemek o výměře 192 m2, k.ú. Chlebovice, obec 
Frýdek-Místek (Vysypy), od Ĺudevíta Konkoĺa, bytem  ******** ****** ******** ******, za kupní cenu ve 
výši 180 Kč/m2 (tj. za celkovou kupní cenu 34.560 Kč). Odchylka od ceny obvyklé (tj. od ceny stanovené 
znaleckým posudkem ze dne 10.06.2019, zpracovaným Zdeňkem Adamusem ve výši 32,69 Kč/m2, kdy celková 
kupní cena činí 6.276 Kč) se odůvodňuje takto:
 statutární město Frýdek-Místek (dále jen „město“) je vlastníkem lesních pozemků o výměře 82,87 ha v k.ú. 

Chlebovice (lesní komplex „Palkovické Hůrky“), přičemž přes tyto lesní pozemky vede jediná lesní cesta na 
pozemku p.č. 1014/1,

 na uvedenou lesní cestu navazuje účelová komunikace na pozemcích jiných vlastníků p.č. 1421, p.č. 1422 a 
p.č. 1414, navazující na silnici III/4849 Ke Kotlině, spojující Chlebovice a Palkovice (dále jen „silnice“),

 lesní cesta slouží k přibližování a odvozu vytěženého dříví z městských lesů k dalšímu zpracování, přičemž 
v současné době je odvoz dřeva směrem nahoru (tj. opačnou stranou, než po účelové komunikaci na 
pozemcích jiných vlastníků) s ohledem na terénní podmínky a stav komunikace téměř nevyužíván, užívá se 
proto odvoz spodní cestou, tj. přes výše uvedené pozemky jiných vlastníků (p.č. 1421, p.č. 1422 a p.č. 1414),

 užívání účelové komunikace na pozemcích jiných vlastníků za účelem odvozu dřeva není nijak právně 
řešeno, 

 kupní cena ve výši 180 Kč/m2 pozemku je podmínkou vlastníka pozemku p.č. 1422 pro převod jeho části do 
vlastnictví města, 

 jiné způsoby řešení užívání této části pozemku (nájemní smlouvou, zřízením služebnosti) by s ohledem na 
skutečnost, že město má záměr nabýt části uvedené komunikace i od ostatních vlastníků, byly neúčelné a 
neefektivní,

 nabytí části pozemku p.č. 1422 do majetku města je tedy nutné za účelem vyřešení příjezdu k městským 
lesům v lokalitě Na Hůrkách a tím i právního ošetření přibližování a odvozu vytěženého dřeva,    
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 realizace výše uvedeného cíle města bez nabytí předmětného pozemku by byla sice možná odvozem dřeva 
z městských lesů druhou stranou, vyžadovala by však vybudování točny na konci lesní cesty, což by se 
s ohledem na velmi členitý a svažitý terén neobešlo bez značných finančních nákladů; jelikož má město 
záměr nabýt části předmětné komunikace i od ostatních vlastníků v lokalitě, kdy pozemek p.č. 1414, na 
kterém se rovněž předmětná komunikace nachází, má město zájem nabýt i za jiným účelem (vyřešení stavu 
účelové komunikace v místě napojení na silnici na ul. Ke Kotlině, dořešení příjezdu ke stavbě kapličky (Boží 
muka) na pozemku p.č. 1410), je nabytí části pozemku p.č. 1422, byť za cenu vyšší než v místě a čase 
obvyklou, účelnější, efektivnější a pravděpodobně i hospodárnější, než varianta vybudování točny na druhém 
konci lesní cesty,    

 nabytí části pozemku p.č. 1422 je tedy v zájmu města i občanů, když uvedená část pozemku je zároveň i 
součástí přístupu do lesního komplexu „Palkovické Hůrky“ (více viz důvodová zpráva).

Protože zde je jiný důležitý neekonomický zájem města a zároveň zde není jiné, výrazně ekonomicky výhodnější 
řešení, kterým by bylo možno cíle dosáhnout, je nabytí výše uvedené nemovité věci za cenu vyšší než v místě a 
čase obvyklou, v souladu s ust. § 38 odst. 1 a § 39 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů.

20. o nabytí pozemku p.č. 1414 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 724 m2, k.ú. Chlebovice, obec 
Frýdek-Místek (Vysypy), od Lenky Lepíkové, bytem ******** ****** ********, za kupní cenu 256 Kč/m2 (tj. 
za celkovou kupní cenu 185.344 Kč). Odchylka od ceny obvyklé (tj. od ceny stanovené znaleckým posudkem ze 
dne 14.12.2019, zpracovaným Zdeňkem Adamusem, ve výši 96 Kč/m2, kdy celková kupní cena činí 69.504 Kč) 
se odůvodňuje takto:
 statutární město Frýdek-Místek (dále jen „město“) je vlastníkem lesních pozemků o výměře 82,87 ha v k.ú. 

Chlebovice (lesní komplex „Palkovické Hůrky“), přičemž přes tyto lesní pozemky vede jediná lesní cesta na 
pozemku p.č. 1014/1,

 na uvedenou lesní cestu navazuje účelová komunikace na pozemcích jiných vlastníků p.č. 1421, p.č. 1422 a 
p.č. 1414, navazující na silnici III/4849 Ke Kotlině, spojující Chlebovice a Palkovice (dále jen „silnice“),

 lesní cesta slouží k přibližování a odvozu vytěženého dříví z městských lesů k dalšímu zpracování, přičemž 
v současné době je odvoz dřeva směrem nahoru (tj. opačnou stranou, než po účelové komunikaci na 
pozemcích jiných vlastníků) s ohledem na terénní podmínky a stav komunikace téměř nevyužíván, užívá se 
proto odvoz spodní cestou, tj. přes výše uvedené pozemky jiných vlastníků (p.č. 1421, p.č. 1422 a p.č. 1414),

 užívání účelové komunikace na pozemcích jiných vlastníků za účelem odvozu dřeva není nijak právně 
řešeno, 

 na účelové komunikaci v místě jejího napojení na silnici dochází ke splavování štěrku a hlíny na zpevněnou 
komunikaci, v minulosti zde byla umístěna svodnice, která je již nefunkční, v zimních měsících zde dochází 
ke stékání vody z účelové komunikace na silnici a ke vzniku ledových ploten, z uvedených důvodů by bylo 
vhodné část účelové komunikace lépe zpevnit a vyřešit odtok vody jejím přesměrováním do silničního 
příkopu, a to vybudováním velké betonové svodnice s mříží a tuto pravidelně čistit a udržovat,

 za stav účelové komunikace v místě jejího napojení na silnici je tedy částečně zodpovědné i město, potažmo 
dodavatel provádějící v městských lesích přibližování a odvoz vytěženého dřeva,

 vlastník pozemku p.č. 1414 nemá dostatek prostředků na údržbu a opravy účelové komunikace, 
 kupní cena ve výši 256 Kč/m2 pozemku je podmínkou vlastníka pozemku p.č. 1414 pro jeho převod do 

vlastnictví města, 
 vlastník pozemku není ochoten řešit užívání pozemku jinými způsoby (např. nájmem, zřízením služebnosti), 

přičemž tyto způsoby řešení s ohledem na nutnou investici v lokalitě (zpevnění účelové komunikace, 
vybudování svodnice a její následná údržba apod.) by byly neúčelné, neefektivní a neekonomické, 

 nabytí pozemku p.č. 1414 do majetku města je tedy nutné za účelem vyřešení příjezdu k městským lesům 
v lokalitě Na Hůrkách a tím i právního ošetření přibližování a odvozu vytěženého dřeva, za účelem vyřešení 
stavu účelové komunikace v místě napojení na silnici na ul. Ke Kotlině a dále za účelem dořešení příjezdu ke 
stavbě kapličky (Boží muka) na pozemku p.č. 1410, který město nedávno nabylo za účelem sjednocení 
vlastnictví stavby a pozemku pod ní, zkulturnění plochy a vytvoření důstojného vyhlídkového místa,    

 realizace výše uvedeného cíle města bez nabytí předmětného pozemku by byla částečně možná, a to 
v případě odvozu dřeva z městských lesů druhou stranou, vyžadovala by však vybudování točny na konci 
lesní cesty, což by se s ohledem na velmi členitý a svažitý terén neobešlo bez značných finančních nákladů; 
dořešení příjezdu ke stavbě kapličky jiným způsobem není možné,  

 nabytí pozemků je tedy v zájmu města a jeho občanů (více viz důvodová zpráva).
Protože zde je jiný důležitý neekonomický zájem města a zároveň zde není jiné výrazně ekonomicky výhodnější 
řešení, kterým by bylo možno cíle dosáhnout, je nabytí výše uvedené nemovité věci za cenu vyšší než v místě a 
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čase obvyklou v souladu s ust. § 38 odst. 1 a § 39 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů.

21. o nabytí části pozemku p.č. 1421 lesní pozemek, nově odměřené geometrickým plánem č. 1322-122/2019 ze 
dne 02.12.2019 a označené jako pozemek p.č. 1421/3 lesní pozemek o výměře 126 m2, k.ú. Chlebovice, obec 
Frýdek-Místek (Vysypy), od Biskupství ostravsko-opavského, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, Moravská 
Ostrava, 70200 Ostrava, za kupní cenu ve výši 32 Kč/m2.

22. o nabytí částí pozemku p. č. 1951/1 ostatní plocha – zeleň, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Pionýrů), nově 
odměřených geometrickým plánem č. 5014-58/2019 ze dne 05.07.2019 a označených jako pozemky p. č. 
1951/22 ostatní plocha - zeleň o výměře 35 m2, p.č. 1951/23 ostatní plocha - zeleň o výměře 320 m2 a p. č. 
1951/24 ostatní plocha - zeleň o výměře 7 m2, všechny v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek; od 
Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, IČO: 70890692, a to 
bezúplatně. 

23. o nabytí pozemku p.č. 5750/13 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 24 m2, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (Akátová) od Mgr. Ireny Schwarczové, bytem ******** ****** ********, za kupní cenu 184 
Kč/m2. Nabytí pozemku bude realizováno po výmazu zástavního práva smluvního. 
b) Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím 
kupujícím a Mgr. Irenou Schwarczovou, bytem  ******** ****** ******** jako budoucí prodávající na 
pozemek p.č. 5750/13 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 24 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek 
(Akátová), za kupní cenu 184 Kč/m2. Kupní smlouva bude uzavřena za předpokladu, kdy na předmětném 
pozemku nebude váznout omezení vlastnického práva zástavním právem smluvním, a to nejpozději do dvou let 
ode dne rozhodnutí zastupitelstva města o nabytí pozemku.

24. a)  o nabytí pozemků p.č. 675/1 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 718 m2, p.č. 675/2 ostatní plocha – 
jiná plocha o výměře 1.372 m2 a p.č. 7610/18 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 395 m2, vše k.ú. 
Frýdek, obec Frýdek-Místek (Bruzovská) od České republiky, kdy právem hospodařit s majetkem státu 
disponuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 
12800 Praha 2, IČO: 69797111, a to bezúplatně.
b) o zřízení věcného práva ve prospěch České republiky, kdy právem hospodařit s majetkem státu disponuje 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 
Praha 2, IČO: 69797111, spočívajícího v závazku statutárního města Frýdek-Místek nezcizit a nezatížit 
zástavním právem pozemky p.č. 675/1 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 718 m2, p.č. 675/2 ostatní plocha – 
jiná plocha o výměře 1.372 m2 a p.č. 7610/18 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 395 m2, vše k.ú. 
Frýdek, obec Frýdek-Místek (Bruzovská), po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva 
statutárního města Frýdku-Místku k uvedeným pozemkům do katastru nemovitostí. 
c) o uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného 
práva č. UZSVM/OFM/3896/2019-OFMM mezi Českou republikou, kdy právem hospodařit s majetkem státu 
disponuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 
12800 Praha 2, IČO: 69797111, jako převodcem a statutárním městem Frýdek-Místek jako nabyvatelem, a to dle 
přílohy č. 1 k usnesení, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemků specifikovaných v bodě a) tohoto 
usnesení, sjednání omezujících podmínek pro statutární město Frýdek-Místek specifikovaných zejména v čl. IV 
smlouvy a zřízení věcného práva dle bodu b) tohoto usnesení.

25. o prodeji ideálního podílu ve výši 1/3 vzhledem k celku nemovité věci - pozemku p.č. 1699/22, ostatní 
plocha – jiná plocha, o výměře 101 m2,  ideálního podílu ve výši 1/3 vzhledem k celku nemovité věci - části 
pozemku p.č. 1699/7, ostatní plocha - jiná plocha, o výměře cca 19 m2 a ideálního podílu ve výši 1/3 vzhledem 
k celku nemovité věci - části pozemku p.č. 1699/1, ostatní plocha - jiná plocha, o výměře cca 3 m2,  vše k.ú. 
Místek, obec Frýdek-Místek (8. pěšího pluku), kdy součástí uvedených pozemků je stavba schodiště, 
přístupového chodníku a zařízení zvedací plošiny pro bezbariérový přístup, vlastníku pozemku p.č. 1699/4, 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba budovy č.p. 2380, stavba občanského vybavení, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek za kupní cenu ve výši 124.500 Kč. Přesný rozsah (výměra) části pozemku p.č. 1699/7 a 
části pozemku p.č. 1699/1 bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění 
plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

26. o prodeji ideálního podílu ve výši 1/3 vzhledem k celku nemovité věci - pozemku p.č. 1699/22, ostatní 
plocha – jiná plocha, o výměře 101 m2,  ideálního podílu ve výši 1/3 vzhledem k celku nemovité věci - části 
pozemku p.č. 1699/7, ostatní plocha - jiná plocha, o výměře cca 19 m2 a ideálního podílu ve výši 1/3 vzhledem 
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k celku nemovité věci - části pozemku p.č. 1699/1, ostatní plocha - jiná plocha, o výměře cca 3 m2,  vše k.ú. 
Místek, obec Frýdek-Místek (8. pěšího pluku), kdy součástí uvedených pozemků je stavba schodiště, 
přístupového chodníku a zařízení zvedací plošiny pro bezbariérový přístup, vlastníku pozemku p.č. 1699/27, 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba budovy č.p. 2389, stavba občanského vybavení, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek za kupní cenu  ve výši 124.500 Kč. Přesný rozsah (výměra) části pozemku p.č. 1699/7 a 
části pozemku p.č. 1699/1 bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění 
plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

27. o změně usnesení č. III.3a/3.2./21. ze 7. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 
04.12.2019, které zní: 
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo
a) o nabytí části pozemku p.č. 5004/1 trvalý travní porost o výměře cca 130 m2, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, 
obec Frýdek-Místek (Podšajarka), od Jiřího Ochmana, bytem  ******** ****** ******** , za kupní cenu 460 
Kč/m2. Přesný rozsah převáděné části nemovitosti bude určen geometrickým plánem. 
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím 
kupujícím a Jiřím Ochmanem, bytem ******** ****** ********, jako budoucím prodávajícím, na jejímž 
základě dojde k prodeji části pozemku dle bodu a) tohoto usnesení.  Kupní smlouva bude uzavřena po realizaci 
stavby – podzemní čerpací stanice.“
Změna usnesení spočívá v tom, že kupní smlouva bude uzavřena bezprostředně po rozhodnutí zastupitelstva 
města, nikoli až po realizaci stavby – podzemní čerpací stanice. Zároveň je nutno vymazat z předmětného 
pozemku na něm váznoucí věcné břemeno užívání, a to na náklady města.
Uvedené usnesení zní nově tedy takto:
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo
o nabytí části pozemku p.č. 5004/1 trvalý travní porost, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek 
(Podšajarka), nově odměřené geometrickým plánem č.1366-2/2020 ze dne 17.01.2020 a označené jako pozemek 
p.č. 5004/3 o výměře 128 m2, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, od Jiřího Ochmana, bytem ******** ****** 
******** *******, za kupní cenu 460 Kč/m2. Jelikož na předmětném pozemku vázne věcné břemeno užívání, 
bude toto vymazáno z katastru nemovitostí před uzavřením kupní smlouvy na náklady města.

32/36/2020 Využití nebytových prostor nacházejících se v objektech v majetku 
statutárního města Frýdek-Místek v roce 2019

Rada města 
doporučuje zastupitelstvu města
1. vzít na vědomí      
„Využití nebytových prostor nacházejících se v objektech v majetku statutárního města Frýdek-Místek v roce 
2019“ - dle Přílohy č. 1 k usnesení.

2. zrušit

usnesení  č. III/3.4.2. z 10. zasedání Městského zastupitelstva ve Frýdku-Místku, konaného  dne 27. 6. 2000.

33/36/2020 Rozhodnutí o návrzích  na pořízení změny Územního plánu Frýdku-Místku 
Rada města 
doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout 

a) nezařadit  návrhy na pořízení změny  územního plánu  č.  1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 a  14 do změny  Územního 
plánu Frýdku-Místku (dle přílohy č. 1 k usnesení), 

b) zařadit  návrhy na pořízení změny  územního plánu  č. 5, 10, 11, 12 a 13  do změny  Územního plánu 
Frýdku-Místku (dle přílohy č. 1 k usnesení) .

34/36/2020 Vydání Změny  č. 5 Územního plánu Frýdku-Místku
Rada města 
doporučuje zastupitelstvu města
1. ověřit
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v  souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, že předložený Návrh změny č. 5 Územního plánu Frýdku-Místku není v rozporu s Politikou 
územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 1, 2 a 3, se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje 
ve znění aktualizace č. 1, nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem 
krajského úřadu, dle přílohy č. 3 k opatření obecné povahy č. 1/2020 - textové části odůvodnění Změny č. 5 
Územního plánu Frýdku-Místku, dle přílohy č. 1 k usnesení,

2. vydat
formou opatření obecné povahy, a to ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 5 Územního 
plánu Frýdku-Místku, dle přílohy č. 1 k usnesení.

35/36/2020 Vyřízení připomínek a podnětů ze zasedání ZMFM za uplynulé období
Rada města
doporučuje zastupitelstvu města konstatovat 
dostatečné a úplné vyřízení připomínek a podnětů přednesených na 7. zasedání Zastupitelstva města 
Frýdku-Místku, konaném dne 4. 12. 2019, a to dle přílohy č. l k usnesení.

36/36/2020 Zásady pro odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města 
Frýdku-Místku a pro odměňování fyzických osob, které nejsou členy 
zastupitelstva města za výkon funkcí předsedy komisí Rady města Frýdku-
Místku, členů komisí Rady města Frýdku-Místku a členů výborů 
Zastupitelstva města Frýdku-Místku

Rada města
doporučuje zastupitelstvu města schválit s účinností od 1.4.2020
Zásady pro odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Frýdku-Místku a pro odměňování fyzických 
osob, které nejsou členy zastupitelstva města za výkon funkcí předsedy komisí Rady města Frýdku-Místku, 
členů komisí Rady města Frýdku-Místku a členů výborů Zastupitelstva města Frýdku-Místku dle přílohy č. 1 
k usnesení.

37/36/2020 Obecně závazná vyhláška č. */2020, kterou se stanoví školské obvody 
mateřských škol zřizovaných statutárním městem Frýdek-Místek

Rada města
doporučuje zastupitelstvu města vydat
obecně závaznou vyhlášku č. */2020, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřizovaných statutárním 
městem Frýdek-Místek, dle přílohy č. 1 k usnesení.

38/36/2020 Obecně závazná vyhláška  č. */2020 o nočním klidu   

Rada města
doporučuje zastupitelstvu města vydat
obecně závaznou vyhlášku č. */2020 o nočním klidu, dle přílohy č. 1 k usnesení.

39/36/2020 Nařízení města č. 1/2020, kterým se vydává tržní řád
Rada města 
vydává 
 nařízení města č. 1/2020, kterým se vydává tržní řád, dle přílohy č. 1 k usnesení.

40/36/2020 Souhlas s převzetím záštity primátorem statutárního města Frýdku-Místku
Rada města
souhlasí 
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1. s převzetím záštity Mgr. Michalem Pobuckým, DiS., primátorem statutárního města Frýdku-Místku, nad akcí 
,,Na kafe s Komenským“, kterou pořádá Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Frýdku-Místku a která 
se uskuteční dne 26. března 2020 v Lucy’s cafe, U staré pošty 53 ve Frýdku-Místku.

2. s převzetím záštity Mgr. Michalem Pobuckým, DiS., primátorem statutárního města Frýdku-Místku, nad 41. 
ročníkem Turnajů šachových nadějí, který pořádá Beskydská šachová škola z. s. od 9. dubna do 13. dubna 
2020 v Národním domě ve Frýdku-Místku.

41/36/2020 Dodatek č. 3 ke smlouvě, agendové číslo S/0510/2014/IT o poskytnutí 
programového vybavení Datacentrum 2 a jeho servisu – odbor IT

Rada města 
rozhodla 
o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí programového vybavení DATACENTRUM 2 a jeho servisu, 
číslo smlouvy poskytovatele 22/2014, číslo zakázky 317, agendové číslo S/0510/2014/IT/2, s dodavatelem 
společností DATACENTRUM systems & consulting, a. s., se sídlem Písnická 30/13, 142 00 Praha 4 - Kamýk, 
kterým se sjednává navýšení roční technické podpory z důvodu pořízení modulu eNeschopenka o částku 
3 000 Kč bez DPH/rok.                                                                                                                                                                            

42/36/2020 Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „D 48 Frýdek-Místek, 
obchvat – mimoúrovňová křížení místních komunikací“

Rada města
rozhodla
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S/0501/2018/IO s názvem „D 48 Frýdek-Místek, obchvat – 
mimoúrovňová křížení místních komunikací“ ze dne 16.10.2018, se zhotovitelem STRABAG a.s., se sídlem 
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČ: 60838744, jehož předmětem jsou:

a) dodatečné a neprováděné stavební práce v rozsahu příloh k usnesení, změnových listů č. 3 a 4,
b) zvýšení celkové ceny díla o 112 678,00 Kč bez DPH, tj. 136 340,38 Kč vč. DPH. Cena díla dle dodatku 

č. 2 činí 59 723 009,44 bez DPH, tj. 72 264 841,42 Kč vč. DPH.

43/36/2020 Zadání veřejné zakázky s názvem „Rozšíření licencí SafeQ“, číslo veřejné 
zakázky P20V00000009   

Rada města
rozhodla 
a) o výběru dodavatele veřejné zakázky s názvem „Rozšíření licencí SafeQ“, číslo veřejné zakázky 
P20V00000009, účastníka – DEVELOP centrum s.r.o., Ostravská 1810/81a, 748 01 Hlučín, IČ 26840472.

b) o uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s názvem „Rozšíření licencí SafeQ“, číslo veřejné zakázky 
P20V00000009, s účastníkem – DEVELOP centrum s.r.o., Ostravská 1810/81a, 748 01 Hlučín, IČ 26840472, za 
celkovou cenu 255 680,00 Kč bez DPH, tj. 309 372,80 Kč včetně DPH. 

44/36/2020 Zadání veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce bytových 
jader  Penzion pro seniory Lískovecká 86 – III. etapa“, číslo zakázky 
P20V00000006

Rada města 
1. rozhodla

a) o výběru dodavatele veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce bytových jader Penzion pro seniory 
Lískovecká 86 – III. etapa“, číslo zakázky P20V00000006, účastníka – KROLSTAV BESKYD s.r.o., Jamnická 
18, 738 01 Staré Město, IČ 26800527, za cenu  8.085.126,69 Kč bez DPH, tj. 9.297.895,69 Kč vč. DPH.

b) o uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce bytových jader Penzion pro seniory 
Lískovecká 86 – III. etapa“, číslo zakázky P20V00000006, s účastníkem –  KROLSTAV BESKYD s.r.o., 
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Jamnická 18, 738 01 Staré Město, IČ 26800527, za cenu  8.085.126,69 Kč bez DPH, tj. 9.297.895,69 Kč             
vč. DPH.

1. pověřuje
Mgr. Romana Šebestu, vedoucího odboru zadávání veřejných zakázek k  uzavření smlouvy na veřejnou zakázku 
s názvem „Rekonstrukce bytových jader Penzion pro seniory Lískovecká 86 – III. etapa“, číslo zakázky 
P20V00000006.

45/36/2020 Uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Přechod na 
DVB-T2/STA – bytové a nebytové objekty ve vlastnictví SMFM“, číslo 
veřejné zakázky P20V00000011  

Rada města 
rozhodla
a) o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na služby, s názvem „Přechod na DVB-T2/STA – bytové a 
nebytové objekty ve vlastnictví SMFM“, účastníka: UNIVERSAL TELEKOMUNIKACE s.r.o. U Stromovky 
341/16, 736 01 Havířov – Město,  IČ 25815270, za cenu 242 756,- Kč bez DPH, tj. 279 541,-Kč včetně DPH.

b) o uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky na služby, s názvem „Přechod na DVB-T2/STA – 
bytové a nebytové objekty ve vlastnictví SMFM“, s účastníkem UNIVERSAL TELEKOMUNIKACE s.r.o. U 
Stromovky 341/16, 736 01 Havířov – Město,  IČ 25815270, za cenu 242 756,- Kč bez DPH, tj. 279 541,-Kč 
včetně DPH.

46/36/2020 Zabezpečení realizace usnesení Rady města Frýdku-Místku
Rada města  
ukládá
Magistrátu města Frýdku-Místku zabezpečit realizaci usnesení z 36. schůze Rady města Frýdku-Místku 
v přijatém znění.

Z – Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
       Mgr. Ing. Petr Menšík, tajemník

  Mgr. Michal Pobucký, DiS. Mgr. Radovan Hořínek
                primátor                                 náměstek primátora
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Zapsala: Hana Tománková
       odbor kancelář primátora

Frýdek-Místek dne 14. 2. 2020


